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مقدمه 

 آثار ناشي  شخصي و در نهايت آلودگي هوا، همه و همهنقليهوسايلرويه مردم از تراكم ترافيك، استفاده بي

اكثر مردم براي استفاده از . باشندنقل همگاني در شهرها ميو موجود حملهايسيستماز ناكارآمدي 

زمان : دارند كه برخي از آنها شامل شخصي در سفرهاي داخل شهري داليل مختلفي را بيان مينقليهوسايل

دهي سيستم م رضايت از خدمت همگاني، عدم وجود سرويسهاي كافي، عدنقليهوسايلسفر طوالني در 

 همگاني، عدم احساس اطمينان در داخل نقليهوسيلهنقل همگاني، نارضايتي ناشي از ازدحام داخل وحمل

مسير حركتي و در نهايت عدم وجود نامناسب بودن توانايي راننده و عدم  همگاني ناشي از نقليهوسيله

نياز به يك سيستم . باشد همگاني مينقليهوسيلهرساني در داخل و يا خارج مناسب اطالعهايسيستم

نقل همگاني با كيفيت باال به منظور از بين بردن نتايج فوق باعث شده است تا در شهرهاي توسعه يافته وحمل

هايسيستمگرايش به استفاده از ... از جمله شهرهاي كشور اياالت متحده مانند نيويورك، سانفرانسيسكو و

 بعنوان يك راهكار اتوبوس تندرودر چنين شهرهايي سيستم . رعت و كيفيت باال افزايش يابدنقل با سوحمل

باشد تا دسترسي به نقاط مركزي شهر، مناطق  شخصي مطرح مينقليهوسايلمؤثر و جذاب به منظور رقابت با 

. پذير شودمسكوني و حومه شهر براي تمامي افراد ساكن در شهرها امكان

گذاري پايين دارد، ي سرمايههاهپذيري و هزين زيادي كه سيستم اتوبوسراني از نظر انعطافعليرغم مزاياي

اما همانطور كه اشاره شد كاربران اين سيستم كمتر كيفيت مناسبي را در خدمات سيستم اتوبوسراني مشاهده 

 درصد سرعت 60عنوان مثال بر اساس تجربيات  بدست آمده سرعت متوسط اتوبوسها تقريباًه ب. كنندمي

، تراكم معابر شهريباشد كه ناشي از نقل خصوصي ميو حملهايسيستم شخصي و يا ساير نقليهوسايل

. چراغهاي راهنمايي و سوار و پياده كردن مسافران است

تواند بستري را براي ايجاد آوري ميي عملكردي و فنهاهگذاري كم در زيرساختها، تجهيزات، توسعسرمايه

. فراهم نمايد بطوريكه عملكرد سيستم اتوبوس به كيفيت مطلوب برسداتوبوس تندروهايمسيست
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نقل شهريو در حملاتوبوس تندرو مطالعه و بررسي نقش سيستم -1

نقل شهري و در حملاتوبوس تندرو معرفي سيستم -1-1

ست تعاريف گوناگوني در مورد  بسيار گسترده ااتوبوس تندرواز آنجايي كه طراحي و اجراي اجزاي سيستم 

:اند ارائه شده است كه برخي از آنها در ادامه بيان شدهاتوبوس تندروسيستم 

:Federal Transit Administration از ديدگاه اتوبوس تندرومفهوم سيستم •

يي باشد كه تأثير و كارآ مينقليهوسايل و هاسيستم شامل تركيبي از تجهيزات، اتوبوس تندروسيستم «

» دهدخدمات سيستم اتوبوس معمولي را تا حد زيادي براي كاربران افزايش مي

ــستم • ــوم سي ــدرومفه ــوس تن ــدگاهاتوب  Transportation Cooperative Research از دي

Program:

يه نقل، وسايلهاهكه با بكارگيري ايستگاباشد نقل همگاني ميو يك روش سريع حملاتوبوس تندروسيستم «

نقل در يك سيستم و هوشمند حملهايسيستمدهي، مسيرهاي حركتي و تيكي، برنامه سرويسچرخ الس

اتوبوس تندرواجزاء سيستم . دهد قدرتمند را براي جابجايي مناسب مسافران تشكيل ميايتركيبي، مجموعه

ر مناطق گوناگون تواند دباشند و اين سيستم ميبا نوع عملكرد و محيط بكارگيري اين سيستم قابل تطبيق مي

»بصورت مناسب اجرا گردد

توان در امريكاي التين جستجو كرد، در جائيكه طراحان  را مياتوبوس تندرومبدأ پيدايش سيستم 

افزايش . نقل شهري بودندونقل به دنبال راهكار مناسبي از نظر هزينه براي مقابله با وضع دشوار حملوحمل

نقل و مشكالت زيادي را براي مسئوالن حمل،1970ين در اواسط دهه سريع مراكز شهري در امريكاي الت

رشد زياد مهاجرت به شهرها و افزايش جمعيت شهرها و همچنين وجود منابع محدود مالي . شهري ايجاد نمود

اي مواجه شوند و به منظور مقابله باعث شد تا مسئولين و طراحان شهري در امريكاي التين با مشكالت عديده

راهكاري كه در نهايت . نقل شهري باشندونقل به دنبال يك سيستم جديد حملومشكالت مربوط به حملبا 
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 بود، سيستمي كه بعنوان متروي زميني اتوبوس تندرومورد تأييد مسئولين امر قرار گرفت ايجاد سيستم 

.شد و نسبت به اتوبوسهاي معمولي مزاياي زيادي را به همراه داشتشناخته مي

توان به سيستم شود كه از جمله آنها ميبا اسامي ديگري نيز شناخته مي) BRT (اتوبوس تندروستم سي

 اشاره 4 و سيستم اتوبوس اكسپرس3 اتوبوس–، مترو 2، سيستم اتوبوس با كيفيت باال1اتوبوس با ظرفيت باال

. نمود

 شهرينقلوحمل در اتوبوس تندرو بررسي جايگاه سيستم -1-2

نقلي كه عملكرد بهتري ويابند، نياز است تا مدهاي حملكنند و گسترش مي شهرها رشد ميهنگاميكه

نقل همگاني، ونظران حملنظر صاحباز نقطه. دهند، توسعه يابندتري را ارائه ميدارند و خدمات مطلوب

نقل همگاني وملح: شود كه عبارتند ازبندي مينقل همگاني در يك شهر به سه گروه طبقهوسيستم حمل

.7نقل همگاني سريع يا با عملكرد باالو و حمل6نقل همگاني نيمه سريع يا با عملكرد متوسطو، حمل5پايه

، زيرساختها و ظرفيت مسير انجام نقليهوسايلي كنترلي، هاهبندي بر اساس نحوه ناوبري، دستگااين طبقه

نقل همگاني پايه وسيستم حمل. باشندد جداگانه ميند م شامل يك يا چهاههر كدام از اين گرو. گرفته است

با عملكرد (نقل همگاني نيمه سريع وشامل سيستم اتوبوس معمولي، اتوبوس برقي و تراموا، سيستم حمل

 و 8نقل داراي ناوبري خودكارو حملهايسيستم، سيستم قطار سبك و اتوبوس تندروشامل سيستم ) متوسط

، مترو و سيستم ريلي 9شامل سيستم قطار سبك سريع) با عملكرد باال(نقل سريع ودر نهايت سيستم حمل

. باشند مي10محلي

1. High-Capacity Bus System
2. High-quality Bus System
3. Metro-Bus
4. Express Bus System
5. Basic
6. Medium-Performance
7. High-Performance
8. Automated Guided Transit (AGT)
9. Light Rail Rapid Transit (LRRT)
10. Regional Rail
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ها به شرايط موجود در شهر مورد نظر و منابع بودجه بستگي انتخاب نوع و نحوه اجراي هر كدام از اين مد

750,000هايي با جمعيت باالتر از بعنوان مثال در امريكا و كانادا، سيستم سريع اتوبوس معموالً در شهر. دارد

 ديگر عمل هايسيستم با عملكرد باال در همة شهرها بهتر از هايسيستماين نظريه كه . نفر موفق بوده است

باشد بلكه هر شهر از نظر خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه تأثير كنند، نظريه درستي نميمي

نقل همگاني دارند با شهرهاي ديگر متفاوت و شهري از سيستم حملمستقيمي بر روي نحوه استفاده مسافران

توان صرفاً مزايا و معايب هر سيستم را با سيستم ديگر مقايسه نمود كه اين از يك ديدگاه ديگر مي. است

در ادامه سعي شده است مقايسه مختصري بين سيستم . مسئله بصورت كلي و در همه شهرها صادق است

نقل همگاني با عملكرد متوسط و سيستم قطار سبك از نگاه كلي كه جزء سيستم حمل واتوبوس تندرو

نقل همگاني نيمه سريع از و حملهايسيستمسيستم سريع اتوبوس در مقايسه با ديگر . باشند، انجام شودمي

هاه، ساخت ايستگانقليهخريد وسايل(گذاري ي سرمايههاهاين امر هم از نظر هزين. هزينه پاييني برخوردار است

. برداري صادق استي بهرههاهو هم از نظر هزين...) و

تواند تعداد مسافر بيشتري يابد اين سيستم مي كاهش مياتوبوس تندرواز آنجايي كه زمان سفر در سيستم 

افر برداري به ازاي هر مسي بهرههاهرا در يك زمان معين جابجا نمايد كه اين مسئله منجر به كاهش هزين

اگرچه سيستم قطار . باشندي سيستم قطار سبك مقدار كمتري ميهاه در مقايسه با هزينهاهاين هزين. شودمي

اتوبوس  نسبت به سيستم هنگاميسبك به ازاي هر مسافر، خدمه كمتري را در اختيار دارد اما از نظر هزينه، 

همچنين . برداري قرار گيرد به آن مورد بهرهتر است كه قطار سبك با تمامي ظرفيت يا نزديك  به صرفهتندرو

ي هاهرساني و ايستگاي نگهداري سيستم قطار سبك كه شامل نگهداري خطوط ريلي، خطوط برقهاههزين

 از اتوبوس تندروهمانطور كه گفته شد سيستم .  باالتر استاتوبوس تندروشود نسبت به سيستم زيرزميني مي

زيرا نيازي به .  مشابه مانند قطار سبك كمتر استهايسيستمز از گذاري نيي سرمايههاهنظر هزين

. رساني نداردگذاري زيادي براي ايجاد زيرساختهاي مورد نياز مانند خطوط ريلي و برقسرمايه
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گذاري ي سرمايههاهاز نظر هزين. دشوذكر ميدر ادامه صرفاً براي آگاهي از تجارب شهرهاي ديگر مثالهايي 

 اتوبوس معمولي، هايسيستماي بين  ايالت پنسيلوانياي امريكا، مقايسه1ري در شهر پيتزبورگبرداو بهره

 همانطور كه در .باشدمشخص مي)1-1( كه نتايج آن در شكل استام گرفته و قطار سبك انجاتوبوس تندرو

ساير تري نسبت به برداري پايين از هزينه نگهداري و بهرهBRTمشخص است سيستم) 1-1(شكل 

.باشدهاي با عملكرد پايين و متوسط برخوردار ميسيستم

 هر مسافر در شهر پيتزبورگيبرداري به ازاي نگهداري و بهرههاههزين): 1- 1(شكل 

 ميليون 5/3 تا 00/1:  با هزينه نسبتاً مناسب فراهم شده استاتوبوس تندروهايسيستمدر امريكاي التين 

 ميليون دالر امريكا به 207 تا 65–كيلومتر كه در مقايسه با هزينه متروهاي زيرزميني دالر امريكا به ازاي هر 

نكته ديگري كه الزم به ذكر است اينست كه در امريكاي التين . باشدتر مي بسيار مناسب–ازاي هر كيلومتر 

، كه در حدود هاهافت كرايبرداري سيستم از طريق دريي بهرههاه، هزيناتوبوس تندروبعد از ايجاد زيرساختهاي 

اتوبوس تندرواز نظر حجم جابجايي مسافر سيستم . شود دالر امريكا به ازاي هر سفر است، تأمين مي5/0

نسبت به سيستم ريلي سبك، مسافر بيشتري را جذب و جابجا نموده است كه قابل مقايسه با حجم جابجا 

ي مانند سائوپولوي برزيل و بوگوتا در كلمبيا، اين در شهرهاي. باشد ريلي شهري ميهايسيستمشده توسط 

 مسافر را در هر ساعت و در هر جهت جابجا 35000 است در حدود سيستم با استفاده از خطوط ويژه توانسته

. نمايد

1. Pittsburg 
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 و قطار سبك مزايا و معايب ديگري نيز اتوبوس تندرواي كه اشاره شد سيستم عالوه بر خصوصيات هزينه

 امكان اجراي -2پذيري بيشتر نسبت به قطار سبك،  انعطاف-1: داراي مزاياياتوبوس تندروسيستم . دارند

باشد كه هر برداري موقت تا زمان تكميل سيستم قطار سبك، مي امكان بهره-3مقطعي و مرحله به مرحله و 

. اندكدام در ادامه مورد بررسي قرار گرفته

اين بدان . پذيري باالتري برخوردار استسبك از انعطافسيستم سريع اتوبوس نسبت به سيستم قطار 

تواند به تغييراتي كه در كاربري زمين و تغيير مراكز تجاري و اداري و  مياتوبوس تندرومعناست كه سيستم 

همچنين مسير . شود با افزايش يا كاهش ظرفيت پاسخگو باشددر نتيجه تغيير الگوي سفر و مسافران ايجاد مي

تواند منطبق با چگونگي توسعه شهري و رشد شهر شود و در مواقع لزوم  مياتوبوس تندروحركت سيستم

. مسير حركت اين سيستم كامالً تغيير نمايد

توانند اي انجام گيرد مسيرهاي انشعابي مي توسعهاتوبوس تندروبعنوان مثال اگر در نزديكي مسير سيستم 

ايجاد . د، بدون اينكه باعث مختل شدن خدمات خط اصلي گرددبراي سرويس دادن به نقاط مذكور ايجاد شون

پذير نيست و در اين سيستم بايد از اتوبوسهاي چنين سرويسهايي بطور مستقيم در سيستم قطار سبك امكان

در طوالني مدت نيز در . خطي براي جابجايي مسافران از مناطق فوق تا خط اصلي قطار سبك استفاده نمود

توان از خطوط ويژه سيستم ضا باعث به صرفه شدن ايجاد سيستم قطار سبك شود ميصورتيكه رشد تقا

.  را به مسيرهاي موازي انتقال داداتوبوس تندروگذاري استفاده نمود و خطوط سيستم  براي ريلاتوبوس تندرو

مسير در ي در مواقعي كه مشكلاتوبوس تندروتوان بيان داشت اينست كه سيستم اي ديگر كه مينكته

توانند هنگاميكه در مسير ها ميبعنوان مثال اتوبوس.  دارد قابليت مانور حركتي بيشتريد،شوحركت پديدار مي

اي برخورد نمايند به راحتي از كنار آن عبور كنند، در صورتيكه اين مسئله حركتي خود با اتوبوس از كار افتاده

كه قطاري با مشكلي مواجه شود باعث ايجاد تأخير در پذير نيست يعني هنگاميبراي سيستم قطار سبك امكان

باشد در  محدود مياتوبوس تندرو در سيستم نقليهوسيلهبنابراين اثرات از كار افتادگي . گرددقطارهاي ديگر مي

. تواند قسمتي از خدمات را با مشكل مواجه كندصورتيكه همين امر در قطار سبك مي
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برداري نيز نسبت به سيستم قطار سبك برتري  چگونگي اجرا و بهره از نظراتوبوس تندروهايسيستم

برداري از اين سيستم  نيازي نيست تا تمامي اجزاء مورد نياز براي بهرهاتوبوس تندرودر ساخت سيستم . دارند

توان تكميل اجرا و به روز كردن اجزاء آن را بصورت مرحله به مرحله و دربطور كامل فراهم شوند بلكه مي

 كه 1هاي راهنمايي و بكارگيري اتوبوسهاي با كف پايينبندي چراغعنوان مثال اولويته ب. طول زمان انجام داد

توانند به تدريج به سيستم اضافه شوند، در صورتيكه دهند ميظرفيت و سرعت اين سيستم را افزايش مي

 بايد اجرا و آزمايش شوند تا بتوان كنند كه تمامي قسمتهاي سيستم قطار سبكنقل بيان ميومتخصصان حمل

هايي نيز براي ايجاد سيستم  توجه شود كه حداقل نيزالبته بايد به اين نكته. برداري نموداز اين سيستم بهره

 زير اتوبوس تندروبايد در نظر گرفت تا كارآيي آن با مشكل مواجه نشده و در ديدگاه مردم نظريه سيستم 

.سؤال نرود

 تا زمان تكميل اتوبوس تندروبرداري موقت از سيستم توان به امكان بهره اين سيستم مياز مزاياي ديگر

اتوبوس گذاري پايين و زمان ساخت كوتاه سيستم  به علت هزينه سرمايه. مثل مترو اشاره نمودهاسيستمگر دي

 براي اتوبوس تندرويستم توانند تا زمانيكه خطوط مترو يا قطار سبك به اتمام برسند از س، مسافران ميتندرو

. سفرهاي خود استفاده نمايند

1. Low floor bus



)8(



)9(

اتوبوس تندرو شناسايي اجزاي اصلي سيستم -2

مسير حركتبررسي خصوصيات -2-1

كنند، در مسيرهاي حركتي ريلي كه بر روي ريل حركت مي مدنقليهوسايل همانند اتوبوس تندروسيستم 

ترين اجزاء  يكي از كليدي،در حقيقت مسيرهاي حركت.دنمايهاي متفاوت حركت ميو هدايتي با ويژگي

ريزي ديگر اجزاء تأثير بسزايي داشته توانند بر طراحي و برنامهباشند بطوريكه مي مياتوبوس تندروهايسيستم

، فراهم نمودن فضايي براي عملكرد اتوبوس تندروهدف اصلي از ايجاد مسيرهاي حركتي براي سيستم . باشند

 ديگر، نقليهوسايل بتوانند بدون تأخير و برخورد با نقليهوسايلباشد بطوريكه  اين سيستم مييهنقلوسايل

.تري را به مسافران ارائه دهندخدمات بهتر و مطمئن

باشـد كـه در ادامـه مـورد بررسـي قـرار           خصوصيت بـارز مـي     3 داراي   اتوبوس تندرو مسير حركت سيستم    

:گيرند و عبارتند ازمي

گونگي تفكيك مسير حركت ميزان و چ•

گذاري مسير حركت نحوه عالمت•

روشهاي هدايت جانبي•

 ميزان و چگونگي تفكيك مسير حركت -2-1-1

ترين پارامتر در طراحي مسير حركت  اصلينقليهوسايلچگونگي تفكيك مسير حركت از بقيه ترافيك 

و يا نوع تسهيالت ) ه تفكيك مسيرنحو(توانند بر اساس ميزان دسترسي مسيرهاي حركتي مي.باشدمي

از نظر ميزان دسترسي ارائه اين سيستم مسيرهاي حركت بندي ، طبقه)1-2(در جدول . بندي شوندطبقه

ترين حالت آن خطوط اند كه پيشرفتهبندي شده گروه طبقه5بندي مسيرهاي حركت به در اين طبقه. شودمي

ترين حالت آن خطوط حركتي موجود در خيابانهاي شرياني با داييو ابت) Iرده (ويژه كامالً مجزاي غيرهمسطح 

.باشدمي) Vرده (ترافيك مختلط 
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طبقه بندي مسيرهاي حركت براساس نحوه و ميزان تفكيك): 1-2(جدول 
نوع تسهيالتكنترل دسترسيدسترسيرده

Iكنترل كامل دسترسي- جريان غيرمنقطع
هاي ويژه اتوبوس تونل

رهمسطح مسير ويژه غي
هاهخطوط ويژه در آزادرا

IIمسير ويژه همسطح منقطع دسترسي كنترل
IIIهامسير ويژه مياني در شريانيخطوط جداشده فيزيكي در حريم خيابان
IVخطوط ويژه همسو يا خالف جهت جريان ترافيكنيمه انحصاري/ خطوط انحصاري
Vترافيك مختلط 

دمات سيستم اتوبوس را در مناطق مركزي شهر و همچنين مناطق مسكوني توانند خمسيرهاي حركت مي

-2 تسهيالت ويژه براي اتوبوسها، -1در مجموع، مسيرهاي حركت بر اساس فاكتورهايي از قبيل . ارائه دهند

 نوع -4، )همسو يا خالف جهت( جهت حركت جريان -3، )كناري يا مياني(نحوه قرارگيري خطوط ويژه 

پاركينگ، ( كنترل ترافيك -5و )  حمل كاالنقليهوسايل اتوبوس، اتوبوس و تاكسي، و اتوبوس با فقط(ترافيك 

-1ي هاهبر اين اساس مسيرهاي حركتي به گرو. ، انواع گوناگوني دارند)بندي چراغهاكنترل گردش و زمان

وط ويژه داخلي ، خط1 خطوط ويژه كه خود در برگيرندة خطوط ويژه همسو با جريان-2ترافيك مختلط، 

 مياني در  مسيرهاي ويژه-3،باشند مي4 مياني و خطوط ويژه3، خطوط ويژه خالف جهت2همسو با جريان

شوند كه در ادامه بندي مي تقسيم7 مسيرهاي ويژه غير همسطح-5 و 6 مسيرهاي ويژه همسطح-4، 5هاشرياني

.گيرندمورد بررسي قرار مي

مسيرهاي حركت در ترافيك مختلط�

1. Concurrent Flow Curb Bus Lanes
2. Concurrent Flow-Interior Bus Lanes
3. Contra Flow Curb Bus Lanes
4. Median Bus Lanes
5. Arterial Median Bus ways
6. At-Grade Bus ways
7. Grade-Separated Bus ways
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در شرايطي كه موانع فيزيكي، محيطي و ترافيكي، اجراي خطوط ويژه و يا مسيرهاي ويژه اتوبوسها را 

اتوبوس پذير نسازند و همچنين اتوبوسها قادر باشند تا در خيابانها با سرعت مناسب عبور نمايند، سيستم امكان

در اصل، خطوط . نمايدترافيك فعاليت هاي موجود و به صورت مختلط با جريان كلي تواند در خيابان ميتندرو

.باشد مياتوبوس تندرواي ترين مسير حركت سيستم مشترك پايه

ي اجرايي و سرمايه گذاري پاييني نياز دارد و اجراي آن هاهمزايايي كه اين حالت دارد اينست كه به هزين

طمينان خدمات و مقبوليت اين تواند سرعت اتوبوسها، قابليت ابا اين حال اين مسئله مي. باشدسريع مي

سيستم را كاهش و زمان تأخير را افزايش دهد و بهتر است اين نوع مسير حركت بصورت خيلي محدود در 

.به كار گرفته شودسيستم اتوبوس سريع خطوط ارتباطي 

اعمـال نمـود بـصورت خالصـه در زيـر معرفـي             اين نوع مـسير     توان براي كاهش تأخير   كه مي راهكارهايي  

.اندشده

1توقفگاه پيش آمده اتوبوس

نقليهوسايل به منظور تسهيل در امر پهلوگيري اتوبوسها و همچنين جلوگيري از توقف              هاهدر برخي ايستگا  

. نماينـد ، مكان ايستادن مسافران را بصورت پيش آمده در حـريم خيابـان ايجـاد مـي         هاهديگر، در محل ايستگا   

 ايجاد فضاي بيشتر براي توقـف مـسافران در          -1: همراه دارند كه عبارتند از    ي پيش آمده مزايايي به      هاهتوقفگا

 حذف حركت جانبي اتوبوسها در هنگام ورود و -3 كاهش عرض خيابان براي عبور ايمن مسافران،      -2ايستگاه،  

 حذف تأخيرهاي ناشي از بازگشت مجدد اتوبوسها به خطوط جريـان ترافيـك در هنگـام       -4خروج به ايستگاه،    

.رو در حال رفت و آمـد هـستند         جداسازي افراد منتظر در ايستگاه و افرادي كه در پياده          -5روج از ايستگاه،    خ

.دده توقفگاه پيش آمده را نشان مينماي كلي يك) 1-2(شكل 

1. Bus Bulb
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نماي يك توقفگاه پيش آمده): 1-2(شكل 

 رفت و آمد زياد -1: شاملي پيش آمده به صرفه شوند هاهشود تا ايجاد توقفگاشرايطي كه منجر مي

 لزوم كاهش سرعت ساير وسايل نقليه -4رو  وجود پياده-3 حجم زياد مسافران سوار و پياده شده -2اتوبوسها 

سازي ترافيك ساير وسايل نقليه استفاده اي براي آرامتوان به عنوان وسيلهاز توقفگاه پيش آمده اتوبوس مي(

 وجود -6اي عبور جريان كلي ترافيك از كنار اتوبوس متوقف شده و  خط ديگر بر2 وجود حداقل -5).نمود

.باشندمشكل در بازگشت اتوبوسها به جريان كل ترافيك در هنگام خروج از ايستگاه، مي

مسيرهاي فرار از صف 

توانند با استفاده از مسيرهاي فرار از صف اصـالح         مياتوبوسها با ساير وسايل نقليه      خطوط مشترك حركتي    

 مسيرهاي فرار از صف معموالً در تقاطعات چراغدار و يا ساير مكانهايي كه ازدحام ترافيك در زمـان اوج                    .وندش

ايـن  . شـوند ايجاد مـي ...) كند يا در پلها ومانند مكانهايي كه عرض خطوط كاهش پيدا مي       (ترافيك وجود دارد    

با اين حـال زمـاني كـه حجـم     . رار گيرندتوانند بصورت مشترك با گردش به راست مورد استفاده ق  مسيرها مي 

به منظـور  . گردش به راست زياد باشد خطوط گردش به راست و فرار از صف بايد بصورت جداگانه فراهم شوند        

 نماي .ورود راحت اتوبوسها به مسيرهاي فرار از صف، ورودي اين مسيرها بايد به حد كافي از تقاطع دور باشند                

.نشان داده شده است) 2-2(ف در شكل كلي از هر دو مسير فرار از ص
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 نماي كلي مسيرهاي فرار از صف):2-2 (شكل

خطوط ويژه�
ي هـا ههمانطور كه قبالً گفته شد خطوط ويـژه يكـي از گـرو            

مسيرهاي حركتي مي باشـند كـه خـود داراي انـواع گونـاگوني              

 در حقيقـت    .وندشـ هستند كه در ادامه بطور مفصل معرفي مـي        

باشد كـه  س، يك خط ترافيكي در يك خيابان مي       خط ويژه اتوبو  

 در كريدورهايي كه امتداد     .به عبور اتوبوسها تخصيص يافته است     

تواننـد گزينـه    باشـند، خطـوط ويـژه مـي        با مسير يك خيابان شرياني همسو مـي        اتوبوس تندرو مسير سيستم   

اتوبـوس تنـدرو   بـراي سيـستم     نقليه  سبت به خطوط مشترك با ديگر وسايل      مناسبي از نظر سرعت و قابليت ن      

.باشند

دهند تا بتوانند در نواحي پر مزيتي كه خطوط ويژه اتوبوس دارند اينست كه به اتوبوسها اين امكان را مي

الزم به ذكر است زماني .  بدون آنكه با تأخيري روبرو شوند به حركت خود ادامه دهند،ترافيك مانند تقاطعات

وس خود را نشان خواهد داد كه تعداد مسافراني كه از طريق سيستم بندي تأثير محساين نوع اولويت

.شوند بيشتر باشد ديگر جابجا مينقليهوسايلشوند نسبت به تعداد مسافراني كه توسط اتوبوسراني جابجا مي



)14(

اي همسو با جريان ترافيك خطوط ويژه حاشيه�

باشند كه جريان عبوري هي به اتوبوسها ميدخطوط ويژه همسو با جريان معمولترين نوع راهكارهاي اولويت

در اصل، اين خطوط براي تسهيل حركت اتوبوس در مناطق . بخشند را تسريع مياتوبوس تندروسيستم 

.شوندمركزي شهرها از طريق تفكيك مسير حركت آنها از جريان كلي ترافيك استفاده مي

نماي خط ويژه، سانفرانسيسكو): 3-2(شكل 

توان خط مخصوص پاركينگ را يري خط ويژه اتوبوس بطور مشخص وجود نداشته باشد، ميچنانچه در مس

اين روش، يكي از روشهاي متداول مديريت ترافيك بشمار . براي ساعتهاي اوج به اتوبوسها اختصاص داد

هاهيستگابه علت اينكه در اين حالت، ا. تواند تأثيرات مناسبي را بر روي ترافيك اعمال نمايدرود و ميمي

تأخيري براي خارج شدن از ايستگاه و وارد شدن به و به همين دليل س معموالً در كنار خط قرار دارنداتوبو

.شوداتوبوس وارد نمي عبوري به خط

 زماني كه عرض ، بر طراحي اين نوع خط ويژه مي توان گفتنقليهوسايلاز نقطه نظر ميزان تأثير تعداد 

 اتوبوس در ساعت تجاوز كند، بايد دو 90ازه دهد و حجم اتوبوس در حالت اوج از خيابان و الگوي مسير اج

شود، عبور اتوبوسها از كنار يكديگر بصورت ايمن انجام گردد و اين مسئله باعث مي.خط اتوبوس ايجاد گردد

.زمان سفر اتوبوسها كاهش پيدا كند

 آسفالت كردن خطوط با مصالح و تركيبهاي توانند از طريق خطوط ممتد سفيد،اي ميخطوط ويژه حاشيه

براي ساير وسايل نقليه در مناطقي كه گردش به راست . مختلف و يا گاهي اوقات جداول برجسته، مجزا شوند

.باشد خط ممتد سفيد بايد به خط منقطع سفيد تبديل گرددمجاز مي



)15(

 و كم دردسرترين نحوه اجرا را به اي در بين انواع مسيرهاي حركتي كمترين هزينه اجراخطوط ويژه حاشيه

گذاري روسازي و يا اين امر بدان علت است كه اجراي اين خطوط تقريباً با عالمت. خود اختصاص داده است

اين خطوط نسبت به ديگر مسيرهاي حركتي فضاي خيابان را . شودرساني در خيابان انجام ميتابلوهاي اطالع

يي كه اين گروه از خطوط دارند اما اغلب اين خطوط نسبت به مسيرهاي با وجود مزايا.كنندكمتر اشغال مي

از نظر اعمال قانون، به علت اينكه نياز . جويي زمان سفر و يا جذب مسافر را به همراه دارندديگر كمترين صرفه

و رسي از طريق قانون كار مشكلي است دسترسي به مكانهاي تجاري كنار خيابان وجود دارد، محدوديت دست

 و اين مسأله اي توسط ساير وسايل نقليه در مسير سيستم اتوبوس سريع صورت پذيردتواند توقف حاشيهمي

. ها گرددباعث اختالل حركت اتوبوس

خطوط ويژه خالف جهت حركت �

توان بعنوان مسير حركت در نظر گرفت خط ويژه خالف جهت جريان ترافيك گزينه ديگري كه مي

. اندهاي معموالً يكطرفه كشيده شدهژه خطي است كه برخالف جهت جريان در خيابانخط وياين . باشدمي

هاي يكطرفه نيز در شبكه توانند مسيرهاي مستقيمي را براي اتوبوسها در مناطقي كه خياباناين خطوط مي

. وجود دارند، فراهم نمايندهاهرا

ترين حالت داشته باشند اما مناسب متر عرض 7/3 خالف جهت جريان بايد حداقل عاديخطوط ويژه 

حدفاصل (معبر باشند تا بتوان فضايي نيز براي ايستادن افرادي كه در وسط  متر مي5/4 تا 4خطوط با عرض 

اند و قصد عبور از جريان ترافيك مقابل را دارند، فراهم قرار گرفته) مسير اتوبوس و مسير ساير وسايل نقليه

هايي انجام االمكان بايد محدود شود و صرفاً در محل ترافيك مقابل حتيحركت گردش به چپ جريان. گردد

.گردش به چپ هستندمخصوص باشند و داراي زمان شود كه داراي چراغ راهنمايي مي

باشند، عابران پياده اي كه داراي خط ويژه خالف جهت ميهاي يك طرفهبه علت اينكه معموالً در خيابان

عابران بايد  لذا براي حفظ ايمني ،گيرندهاي يك طرفه را در نظر مي، شرايط خياباندر ابتدا بر اساس عادت
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اي بر اين اساس تابلوها و عالئم ويژه.  تا احتمال تصادفات كاهش يابددر نظر گرفته شونداياقدامات پيشگيرانه

.هاي اصلي عبور عابران پياده نصب گردندنياز است تا در محل

همسو با جريانخطوط ويژه داخلي �

اي بايد حفظ شود، خطوط ويژه همسو با جريان ترافيك بايد هايي كه پارك حاشيهدر بعضي شرايط و مكان

نمونه چنين مسيرهايي در مركز شهر . هاي يكطرفه و دو طرفه ايجاد شونددر مجاورت خط پارك در خيابان

شكل .  اجرا شده است2 بوستوناتوبوس تندرو در شهر بوستون براي سيستم 1اتاوا و در طول خيابان واشنگتن

دهد كه در آن خطي مخصوص  شهر بوستون را نشان مياتوبوس تندروقسمتي از مسير حركت سيستم ) 2-4(

.اي در نظر گرفته شده استپارك حاشيه

خط ويژه داخلي همسو با جريان در بوستون، اياالت متحده): 4-2(شكل 

خطوط ويژه مياني �

تعبيه خيابان يا شرياند در وسط نتواندر مسيرهايي كه عرض كافي دارند، خطوط ويژه اتوبوس ميمعموالً 

.توان از رنگهايي در اين خطوط استفاده نمودبراي تمايز خطوط ويژه مياني با ديگر خطوط عبوري مي. شوند

مين خاطر اعمال پذير است و به هدسترسي به خطوط ويژه مياني در طول مسير بصورت پيوسته امكان

1. Washington Street
2. Silver Line BRT
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باشد اما در مقابل، در صورتيكه اتوبوسي در خط ويژه خراب شود، اتوبوسهاي ديگر با تغيير مقررات مشكل مي

.خود ادامه دهندتوانند به مسير  ديگر مينقليهوسايلمسير و استفاده از خطوط عبوري 

 خط ويژه مياني در شهر روئن، فرانسه):5-2 (شكل

اني در شرياني هامسيرهاي ويژه مي�

تنها . شوند، اجرا ميمعموالً در مسيرهايي كه عرض كافي دارندويژه نيز همانند خطوط ويژه مسيرهاي 

باشد وجود موانع فيزيكي براي تفكيك مسير ويژه از خطوط فرقي كه بين خطوط ويژه و مسيرهاي ويژه مي

عنوان مسير حركتي ترامواي ه وقات نيز بگاهي ا. عبوري جريان كلي ترافيك و محدود نمودن دسترسي است

 و گردش به چپ هاهمشكل دسترسي عابران پياده به ايستگا. شوندشهري و يا سيستم ريلي سبك استفاده مي

الزم به ذكر است . باشند ويژه مياني با آنها در ارتباط ميسيرهاي  نيز از جمله مسائلي هستند كه منقليهوسايل

. جذابيت خاصي را براي كاربران به همراه دارندهاه از نظر مسير حركتي و ايستگا ويژه ميانيهايرسيمكه 

تر است و به اند، اعمال مقررات راحت ويژه مياني به علت آنكه بصورت فيزيكي جدا شدهسيرهايمدر همچنين 

كدام از اين براي احداث هر . گذارد را به نمايش مياتوبوس تندروتري از سيستم همين دليل نماي مطلوب

 را در اين هاه خط عبوري نياز است تا بتوان خطوط عبوري و ايستگا4 تا 3مسيرها حداقل به عرضي معادل 

.دهداي از مسير ويژه مياني را نشان مينمونه) 6-2( شكل .فضا ايجاد نمود
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 نمايي از مسير ويژه مياني در شهر بوگوتا، كلمبيا):6-2(شكل 

همسطحاي حاشيهمسيرهاي ويژه �

نقليهوسايلنقل همگاني ايجاد نمود كه صرفاً وتوان مسيرهايي براي حملدر بعضي از مناطق شهري مي

 سيستم نقليهوسايلاينگونه مسيرها به علت اينكه . نقل همگاني بتوانند در آن عبور نمايندوسيستم حمل

 ديگر به اين نقليهوسايلد و امكان دسترسي نسازلي ترافيك بطور كامل مجزا مي را از جريان كاتوبوس تندرو

برند، امكان افزايش و بهبود سرعت، قابليت اطمينان و ايمني را براي مسير را از طريق موانع فيزيكي از بين مي

نقليهوسايلتنها نقطه تالقي خطوط مجزاي همسطح با خطوط عبوري . نمايند فراهم مياتوبوس تندروسيستم 

.باشدميديگر در تقاطعات 

مسير ويژه همسطح در شهر بريسبن، استراليا): 7-2(شكل 



)19(

مسيرهاي ويژه غيرهمسطح�

باشند و بـه    وسايل نقليه مي  ساير   اغلب داراي اختالف ارتفاع با مسير        اين نوع مسيرهاي ويژه اتوبوس    سطح  

بـراي سيـستم اتوبـوس      ترين نوع مسير حركتـي را        جذاب گردند و  دليل كامالً بصورت مجزا طراحي مي      همين

شوند تا اتوبوسها خدمات خود را سريع و مطمـئن ارائـه دهنـد              مسيرهاي ويژه باعث مي   . نمايدسريع فراهم مي  

اين مسيرها مطلوبيت بـااليي را  . اشدببطوريكه سرعت خدمات آنها قابل مقايسه با خدمات سيستم ريلي سريع       

. به همراه داشته باشندنيز ر را تواند توسعه اراضي مجاور مسيكنند و ميفراهم مي

سازد و شامل تسهيالت پاركينگ و نقاط كمكي  اتوبوسها را از ديگر انواع ترافيك جدا مي،مسيرهاي ويژه

. اجرا شوند) مثل تونلها(تر  در ارتفاع باالتر و يا پايينتواننداين مسيرها مي. باشند اتوبوس نيز مي-رتبادل مساف

. احداث گردندهاهرت كامالً منفرد و يا در حريم آزادراتوانند بصوهمچنين مي

مسير ويژه غير همسطح در شهر پيتزبورگ، اياالت متحده): 8-2(شكل 

گذاري مسير حركت  عالمت-2-1-2

گذاري روي آسفالت، از جمله عالمتتواند از طريق روشهاي مختلفي گذاري مسير حركت ميعالمت

كه در هاي مختلف روسازي انجام پذيرد نگركيبها و بافتهاي مختلف روسازي و ر، ت1ي مسيرهاهكنندمشخص

:انداينجا سه روش اصلي به اختصار بيان شده

1. Lane delineators
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استفاده از تابلوها و عالئم •

. باشند مي اتوبوس تندرو گذاري و اعالم خطوط ويژه سيستم       ترين روش براي عالمت   تابلوها و عالئم، اساسي   

بايـد مفهوم را دارد كه خودروهاي شخصي       باشد و اين     مي شكل لوزي اتوبوس تندرو ستم  نماد خطوط ويژه سي   

. باشد، اجتناب نماينده داراي عالمت لوزي ميخطي كاز ورود به 

نقل همگاني و يا خطـوط ويـژه   وعالئم و تابلوهاي مربوط به اين خطوط در مناطقي كه مسير سيستم حمل      

.شوندها در تمامي جهات نصب مياشند، در تقاطعبها واقع مياتوبوس در شرياني

ي برجسته مسير هاهمشخص كنند•

 و يـا    2ي برجـسته  هـا ه، لبـ  1ي مـسير ماننـد برجـسته نمـودن آسـفالت، خطـوط رنگـي              هـا هكننـد مشخص

 را از مـسير حركـت سيـستم         نقليـه وسـايل توانند خطوط عبوري جريـان كلـي         در روسازي مي   3هاييبرآمدگي

.متمايز نماينداتوبوس تندرو

رنگها و بافتهاي گوناگون روسازي•

اي را كه براي منظورهاي تواند خطوط ويژهاجراي رنگهاي مختلف روسازي بوسيله آسفالتها يا بتن رنگي مي

 مختلـف بـا     نقليـه وسـايل اند را از ديگر خطوط متمـايز نمايـد و باعـث كـاهش تـداخلهاي                 مختلف تعبيه شده  

گذاري براي مشخص نمودن مـسير      انواع عالمت ) 9-2( در شكل    . اين خطوط شوند   خودروهاي عبوري ويژه در   

.حركت سيستم اتوبوس سريع نشان داده شده است

1. Colored Line
2. Raised Curb
3. Bumps
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)ج       ()              ب            ()الف            (

در روسازي از كاربرد رنگاينمونه):ج(، اي از جداكنندهنمونه): ب(، نمونه تابلو:)الف): 9-2(ل شك

 هدايت جانبي -2-1-3

 كه در مسير حركت در حال عبور هستند  سيستم اتوبوس سريع را نقليهوسايلاين مشخصه، حركت جانبي     

 سه روش اصلي وجـود دارد كـه هـر    اتوبوس تندرو سيستمنقليهوسايلراي هدايت جانبي ب.نمايدرا كنترل مي  

هـاي سيـستم . باشـد  و مـسيرهاي حركـت مـي      نقليهوسايلگذاري در بخش    كدام از اين روشها نيازمند سرمايه     

اي ماننـد محلهـاي عبـوري    هـاي ويـژه  اي مناسب در طول مسير حركت و يـا در مكـان  توانند بگونههدايت مي 

هاه به منظور پهلوگيري يا خارج شدن از ايستگاهاه محلهاي نزديك به ايستگاهاي با شعاع كم و ياباريك، قوس

. تعبيه شوند

1هدايت نوري•

شوند تـا بتواننـد    نصب مي  نقليهوسيلهاي كه بر روي      هدايت نوري شامل حسگرهاي نوري ويژه      هايسيستم

.اند را رديابي نمايند نصب شدهنقليهوسيلهعالئمي كه بر روي روسازي به منظور مشخص نمودن مسير حركت          

.نشان داده شده است) 10-2(هاي هدايت نوري اجرا شده در شكل اي از سيستمنمونه

در اين سيستم هدايت، تنها چيزي كه نياز است تا در مسير حركت قرار گيرد دو خط موازي بصورت 

الزم به ذكر است . ده شود بر روي روسازي كشينقليهوسيلهباشد كه در مركز مسير حركت منقطع مي

 عبوري از خطوطي كه داراي نقليهوسيلهاي نيز بايد بر روي هر مكانيكي پيچيده/ الكترونيكيهايسيستم

.باشند نصب گرددسيستم هدايت نوري مي

هدايت الكترو مغناطيسي •

1. Optical Guidance
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القـايي          ستم  سيستم هدايت الكترومغناطيسي شامل اجراي نشانگرهاي مغناطيسي يا الكتريكـي ماننـد سيـ             

. باشداند، ميدر روسازي نصب شدههايي كه مغناطيسمغناطيسي و يا -الكترو

انـد،  در روسـازي قـرار گرفتـه      اند از طريق رديابي نشانگرهايي كه       نقليه نصب شده  حسگرهايي كه در وسايل   

طرح بـسيار پيچيـدة مـنظم       اين نوع سيستم هدايت نيازمند يك       . كندنقليه را در مسير خود هدايت مي      وسيله

. باشدبراي نصب نشانگرها در روسازي مي

هدايت مكانيكي•

گذاري تجهيـزات در مـسير     هدايت جانبي از نظر سرمايه     هايسيستمسيستم هدايت مكانيكي در بين انواع       

 مـورد نيـاز در      هـاي سيـستم نمايـد امـا كمتـرين تجهيـزات را از نظـر             حركت، بيشترين هزينه را تحميل مـي      

ن مسير حركت   نقليه توسط يك ارتباط فيزيكي بي      هدايت وسايل  ،در اين نوع سيستم   . دباش دارا مي  نقليهوسيله

.گيردنقليه انجام ميو سيستم فرمان وسيله

)ج       ()                ب                                           ()الف                                         (

سيستم هدايت مكانيكي):ج(،  هدايت مغناطيسيهايسيستم): ب(، نوريسيستم هدايتهاي ):الف): 10-2(شكل 
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هاهايستگابررسي مشخصات و معيارهاي -2-2

 كليات-2-2-1

. باشـند  مي اتوبوس تندرو ان و سيستم    ، پل ارتباطي بين مسافر     اتوبوس 3يهاه و پايان  2هاه، ايستگا 1هاهتوقفگا

.  پياده و افراد ناتوان جسمي طراحي شوند       اين تسهيالت بايد مناسب، راحت، ايمن و قابل دسترس براي عابران          

 را در جامعه حفظ كنند و بهبود بخشند و در عين حال با محيط و اتوبوس تندروهمچنين بايد جايگاه سيستم   

 بـسيار شـبيه بـه سيـستم قطـار           اتوبوس تندرو طراحي تسهيالت سيستم    . دهاي اطراف هماهنگ باشن   كاربري

تواننـد بـصورت گـسترده از تـسهيالت يكـديگر كـه اغلـب در سـطح                  باشد بطوريكه دو مد فوق مـي      سبك مي 

.باشند، استفاده نمايندمي

هاهيابي ايستگابندي و مكان فاصله-2-2-2

 بخصوص در خطوط اصلي بايد به اندازه كافي از يكديگر           ندرواتوبوس ت ي  هاهبعنوان يك قاعده كلي، ايستگا    

هـاي بـاالي ارائـه      اين مسئله در تأمين سـرعت     . فاصله داشته باشند و تا حد امكان اين فواصل بايد زياد باشند           

ر توانـد بـا توجـه بـه نـوع مـسي       ميهاهبندي ايستگابا اين حال فاصله. خدمات و كاهش زمان سفر اهميت دارد 

) 2-2(بنـدي پيـشنهادي در جـدول       يك فاصله . تغيير نمايد يزان و چگونگي توسعه و پوشش منطقه        حركت، م 

.  آورده شده استاتوبوس تندروي سيستم هاهبراي ايستگا

اتوبوس تندروي سيستم هاهفواصل معمول بين ايستگا): 2-2(جدول 

)متر(فاصله  براي دسترسي به ايستگاهشيوه

400- 600روي پياده
800-1600 معموليتوبوسا

3000اتومبيل

1. Bus Stop
2. Bus Station
3. Bus Terminal
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گيرد و روي اغلب در نواحي مركزي شهر انجام مي پيادهور كلي، دسترسي به ايستگاه توسط شيوهبط

در كل، قوانين وضع شده راجع به . دسترسي توسط اتومبيل نيز اغلب در نواحي حومه شهر مشاهده شده است

.   باشنداالجرا مي بصورت دقيق و الزمهاهفواصل بين ايستگا

هاي كنند از قبيل مناطق تجاري، مجتمع بايد در مراكزي كه جمعيت زيادي رفت و آمد ميهاهايستگا

 و دبيرستانها، مراكز تفريحي و فرهنگي و مناطق مسكوني بزرگ، احداث هاهاداري بزرگ و مراكز شغلي، دانشگا

. شوند

 طراحي ايستگاه -2-2-3

 كه شامل روشنايي، ايمني و امنيت، امكانات هاه و پايانهاه، ايستگاهاه اجزاي توقفگادر اين بخش طراحي

برداري و راهكارهايي براي حذف موانع جهت دسترسي افراد ريزي براي بهرهبراي مسافران، موضوعات برنامه

. باشند، مورد بررسي قرار گرفته استناتوان مي

برداري ريزي بهره مسائل برنامه-

اتوبوس  و مسيرهاي حركت سيستم هاهبرداري تأثير بسزايي در طراحي ايستگاريزي بهرهمسائل برنامه

نمايند كه هايي را ايجاد مي، مسائل و چالشاتوبوس تندروپذير و گسترده سيستم طبيعت انعطاف.  دارندتندرو

برداري كه ريزي بهرهسائل برنامهدو موضوع از م. اندنقل همگاني مشاهده شدهوكمتر در مدهاي ديگر حمل

. شونداهميت بيشتري دارند شامل موارد زير مي

تواند نقش بسزايي داشته باشـند شـامل تعـداد سـكوهاي      اطالعات مهمي كه مي   .نيازمنديهاي سكوها •

براي مثال تعيين اينكه آيا امكان پهلوگيري (پهلوگيري مورد نياز جهت ارائه و افزايش كارآيي خدمات 

ريزي شده باشد و يا مسيرهاي مختلف به سكوهاي خاص تخصيص داده             سكوها بايد بصورت برنامه    در

و نـوع  )اي براي هر سكو بايـد در نظـر گرفتـه شـوند         هاي جداگانه ها و خروجي  شوند بطوريكه ورودي  

.باشندخدمات مي
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كـه در   ( اكـسپرس    سـرويس  معمـوالً داراي     اتوبـوس تنـدرو   سيـستم   برداري  برنامه بهره . قابليت عبور •

. باشـد  مـي ) توقف دارندهاهكه در تمامي ايستگا  (و سرويس معمولي    ) تعدادي از ايستگاهها توقف دارد    

هـايي كـه در     هـاي سـرويس اكـسپرس بتواننـد از كنـار اتوبـوس            به همين دليل الزم است تا اتوبوس      

ت مسيرهاي ويـژه اتوبـوس    ايجاد خطوط عبوري جه   . اند به راحتي عبور نمايند     توقف نموده  هاهايستگا

.ها مطلوب استاند و يا در مسيرهاي ويژه مياني در شريانيهاي مجزا ايجاد شدهكه در حريم

 امكانات مسافران -

. تواند تحت تأثير تجربه منفي خدمات اتوبوس معمولي قرار گيرد مياتوبوس تندروپذيرش عمومي سيستم 

توان امكاناتي را براي مسافران ايجاد نمود  مياتوبوس تندرويستم به منظور غلبه بر تصور منفي عمومي از س

برخي از .  با اولويت باال به همراه داشته باشنداتوبوس تندروكه تسهيالت بسياري را براي مسافران سيستم 

: باشندتوان اجرا نمود شامل موارد زير ميامكاناتي كه مي

در حالـت  .  فراهم شـوند اتوبوس تندروي سيستم هاه و پايان هاها بايد در تمامي ايستگ    هاهسرپنا. هاهسرپنا•

نقليه تحت   بايد سرتاسر سكوها را پوشش دهند بطوريكه تمام محلهاي ورود به وسايل            هاهآل، سرپنا ايده

اي را ي گـسترده  هـا ه در مناطق گرمسير و منـاطق آفتـابي، سـاي          هاهسرپنا.  قرار گيرند  هاهحمايت سرپنا 

يند و همچنين مسافران را در تمامي مناطق آب و هوايي از بارش باران و برف محفوظ نگه                 نمافراهم مي 

 حـداقل در يـك سـمت داراي شيـشه           هـا ههايي در برابر باد، بايد سرپنا     به منظور ايجاد حفاظ   . دارندمي

يهـا ه بايد حداقل در سـه جهـت شيـش         هاهالزم به ذكر است در مناطق سردسير، سرپنا       . محافظ باشند 

 بايد از مصالح در دسترس، بادوام، مقاوم در برابر تخريـب و             هاه همچنين سرپنا  .محافظ باد داشته باشند   

.برداران ساخته شوند براي بهرهداري آسان نگه بادر عين حال



)26(

نمايي از يك سرپناه): 11-2(شكل 

 بايد حداقل داراي برخي درواتوبوس تني سيستم هاه و ايستگاهاهتمامي توقفگا. مسافرانبه رساني اطالع•

:  عبارتند ازهاسيستمبرخي از اينگونه . رساني به مسافران باشند اطالعهايسيستماز انواع 

عالئم و اشكال گرافيكي •

ي مناطق محلي هاهنقل همگاني و نقشوعالئم برجسته شناسايي ايستگاه، نقشه مسيرهاي حمل

 بطوريكه استفاده از آنها براي ،منطقه مورد نظر نصب شودهر منطقه بايد در هر ايستگاه مربوط به 

 از اتوبوس تندروي سيستم هاهدر عالئم و اشكال گرافيكي بايد ايستگا. پذير باشدتمامي افراد امكان

هاهدر مواقعي كه امكان تبليغات در ايستگا. ي اتوبوس معمولي متمايز شده باشندهاهديگر ايستگا

تبليغات در محلي خاص و با شكل مشخصي انجام شود تا تداخلي با عالئم فراهم شده است، بايد 

تواند در رساني صوتي نيز مي و اطالع1ايعالئم المسه. يابي ايجاد نشودرساني و يا جهتاطالع

. بينايي مشكل دارند، تعبيه شوند براي افرادي كه از نظر هاهايستگا

نقلومل هوشمند حهايسيستمرساني بوسيله  اطالع•

 كه اطالعات را بصورت 2 و در سكوها بايد تابلوهاي پيام متغيرهاهدر مبادي ورودي ايستگا

بندي دارند، نصب شوند تا اطالعات راجع به زمان رسيدن اتوبوس بعدي، برنامه زمانهمزمان بيان مي

1. Tactile Signage
2. Variable Message Signs
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اي  نيازمند مالحظات ويژهاين امكانات. ها را به مسافران اعالم نمايند اتوبوسها و ميزان تأخيراتوبوس

. باشد تا بتواند جوابگوي نياز مسافران باشددر كل سيستم مي

 مبلمان خياباني•

 امكاناتي براي ،، هر زمان كه ممكن باشد بايد براي مسافران منتظرهاه و ايستگاهاهدر توقفگا

. رفته شوند در نظر گهاهنشستن و يا تكيه دادن و همچنين سطل زباله جهت تميزي ايستگا

 امكانات و تسهيالت  بقيه•

 تعبيه نمود كه از جمله هاهتوان در ايستگاعالوه بر امكانات گفته شده، تسهيالت ديگري نيز مي

هاي همگاني اشاره فروشي و تلفني خودكار روزنامههاهتوان به محل پارك دوچرخه، باجآنها مي

 در نظر گرفته شوند و همچنين هاهي و سكوهاي ايستگااين امكانات بايد با توجه به فضاي ورود. نمود

 عالوه بر تسهيالت فوق بايد هاهي بزرگ و يا در پايانهاهدر ايستگا. ي مناسبي اجرا شوندهاهدر ايستگا

امكانات ديگري از قبيل محل آبخوري، استراحتگاه و خدمات تفريحي مانند رستوران، جايگاه فروش 

. ي خودپرداز بانكها تعبيه شوندهاهوسايل مختلف و دستگا

اتوبوس تندرونمايي از ايستگاه ): 12-2(شكل 

به ايستگاه دسترسي -

. رددا به محيط اطراف سيستم را بيان مياتوبوس تندروايستگاه نحوة ارتباط سيستم به ميزان دسترسي 

 طريق أمين نمايد و همچنين ازهاي اطراف را ته به كاربريدسترسي عابران پيادتواند دسترسي ايستگاه مي

نوع تسهيالت پاركينگ . تواند ارتباط مناسبي با مناطق محلي برقرار شودهاي وسيع ميمودن پاركينگفراهم ن
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هاي اطراف ايستگاه و خدماتي  كاربريد بايد با ميزانشوها در نظر گرفته ميو فضايي كه براي پارك اتومبيل

اتوبوس تندروي مناسب سيستم هاهفراهم نمودن پاركينگ در ايستگا. باشدشود همخواني داشته كه ارائه مي

تواند در زمان كل سفر مسافراني كه با اتومبيل شخصي از خارج از محدوده ايستگاه وارد محوطه ايستگاه مي

رد ي دسترسي ايستگاه مواهاهرا.جويي كند و همچنين ميزان دسترسي ايستگاه را بهبود بخشدشوند صرفهمي

: ي زير اشاره نمودهاهتوان به گزينباشند كه از جمله آنها ميگوناگوني مي

1تسهيالت پارك سوار•

اند، يي كه توسعه چنداني نداشتههاه، بخصوص ايستگاهاهي پارك سوار اين امكان را به ايستگاهاهمحوط

از آنجايي كه .  نماينداتوبوس تندرودهند تا مسافران را در يك منطقه وسيع اطراف ايستگاه جذب سيستم مي

توانند بدون تداخل با مسير اصلي حركت وسايل نقليه همگاني ارائه شوند، تسهيالت پارك سوار خدمات مي

تواند خدمات سيستم اين چيدمان مي. ايجاد شوندسيستم اتوبوس سريع توانند در خارج از مسير حركت مي

. گذاري شودي سرمايههاهپاركينگ مرتبط سازد و باعث كاهش هزيني موجود هاه را با محوطاتوبوس تندرو

مسير ارتباطي عابران پياده •

ي مخصوص عابران پياده از هاهروها، پلهاي هوايي و گذرگانقش مسيرهاي ارتباطي عابران پياده مانند پياده

ها و مراكز  اطراف، ساختمانيهاه محوط بااتوبوس تندروي سيستم هاهنظر ايجاد ارتباط فيزيكي بين ايستگا

. باشندفعاليت بسيار مهم مي

1. Park-and-Ride
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نمايي از گذرگاه عابر پياده): ب (;نمايي از پارك سوار، اياالت متحده): الف(، )13-2(شكل 

 انواع اصلي ايستگاه -2-2-4

بندي سيم به انواع گوناگوني تقاتوبوس تندروي سيستم هاههاي اجرايي، ايستگااز نظر ابعاد و پيچيدگي

 و 2ي اختصاصيهاه، ايستگا1ايستگاه ساده، ايستگاه اصالح شده: شوند كه برخي از آنها عبارتند ازمي

.دي تبادل چند مهاهپايان

ايستگاه ساده•

اين نوع ايستگاه از يك ايستگاه معمولي با يك سرپناه . باشدها ميترين شكل ايستگاهاين نوع ايستگاه ساده

تشكيل شده است كه اين سرپناه مسافراني كه منتظر رسيدن اتوبوس در ) از مواد در دسترستهيه شده (ساده 

در مجموع اين نوع ايستگاه كمترين . نمايدباشند را از تغييرات آب و هوايي تا حدودي مواظبت ميايستگاه مي

ها به خود  ايستگاه انواعگذاري را نياز دارد و البته كمترين سطح مطلوبيت مسافران را در بينهزينه سرمايه

. دهداختصاص مي

1. Enhanced
2. Dedicated
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از يك ايستگاه ساده، شهر سن پابلونمايي ): 14-2(شكل 

هاي اصالح شدهايستگاه•

هاي اصالح شده، كه معموالً براي سيستم  شامل سرپناهاتوبوس تندروهاي اصالح شده سيستم ايستگاه

نقل وهاي ديگر مدهاي حمل از ايستگاهبوس تندرواتواند و براي تمايز سيستم  طراحي شدهاتوبوس تندرو

اي بيشتر براي اند، به همراه امكانات ديگر از قبيل روشنايي مناسب و نصب حفاظههمگاني تعبيه شده

 اغلب داراي المانهاي اتوبوس تندرواين نوع ايستگاه سيستم . باشد تغييرات آب و هوايي ميجلوگيري از تأثير

هاي توليد شده از مواد با كيفيت و امكانات اي يا مواد شفاف، روكش ديوارهاي شيشهطراحي ديگري از قبيل

. باشندهاي همگاني ميبيشتر براي رضايت مسافران مانند صندلي، سطل زباله و تلفن

آنجلسنمايي از يك ايستگاه اصالح شده، شهر لس) : 15-2(شكل 
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هاي اختصاصيايستگاه•

 شامل تسهيالتي براي سوار و پياده شدن از روي سكوهاي اتوبوس تندرو سيستم هاي اختصاصيايستگاه

همسطح و يكسري از امكانات ويژه مسافران از قبيل خدمات خرده فروشي كاالها و مجموعه كاملي از 

. باشندرساني به مسافران ميتسهيالت اطالع

يبان، سكو، حصار ايستگاه و دسترسي عابران هايي كه كمترين هزينه را دارند صرف سا در ايستگاههاهزينه

تر، نيهاي طوال سكوها و سايبانبههايي كه هزينه اجرايي باالتري دارند اين هزينه در ايستگاه. شودپياده مي

. شود صرف ميسافران امكانات بيشتر براي مهاي بزرگتر ايستگاه وسازه

كوريتيبا، برزيلنمايي از يك ايستگاه اختصاصي، شهر ): 16-2(شكل 

2نقل همگانيو يا مركز حمل1دهاي تبادل چند مپايانه•

ترين نوع ايستگاه در بين ترين و پر هزينهنقل همگاني پيچيدهود يا مركز حملهاي تبادل بين چند مپايانه

راي سوار  اغلب داراي سكوهاي همسطح ب،اتوبوس تندرواين نوع ايستگاه سيستم . باشدانواع گفته شده مي

 سيستم مسافران را از خدماتو انتقال باشند كه امكان جابجايي اي از امكانات جانبي ميشدن و مجموعه

ها و  اتوبوسنقل همگاني مانند سيستم ريلي،وهاي محلي و بقيه مدهاي حمل به اتوبوساتوبوس تندرو

. سازدپذير ميقطارهاي داخل مركز شهر امكان

1. Intermodal Terminal 
2. Transit Center 
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 تبادل چند مدي از يك پايانهنماي): 17-2(ل شك

نقليهبررسي مشخصات و معيارهاي وسايل-2-3

 كليات-2-3-1

نقليه مهمترين جزء از نگاه كاربران و غيركاربران در كيفيت سيستم  وسايل،براساس نظر برخي كارشناسان

اتوبوس قعي سيستم نقليه نقش مهمي را در تعيين نحوه اجراي واهمچنين وسايل. باشند مياتوبوس تندرو

موارد گفته شده از ديدگاه كاربران و در .  در موارد سرعت، قابليت اطمينان و هزينه بر عهده دارندتندرو

هاي برخي از ويژگي. برداري از سيستم اهميت بسياري دارندمجموع جامعه و همچنين در چگونگي بهره

: عبارتند ازذار استمعه تأثيرگكه بر روي جاسيستم اتوبوس سريع نقليهوسيله

 ظرفيت، ابعاد خارجي -1

 نماي داخلي -2

 درها-3

 ارتفاع كف-4

 سيستم پيشران-5

 سيستم هدايت-6
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 نماي خارجي، مشخصات ظاهري-7

 ظرفيت و ابعاد خارجي-2-3-2

 شهر داراي اين سيستم 26 بر روي اتوبوس تندرو ميزان تقاضاي سفر در سيستم نتايجي كه از بررسي

در اين شهرها بسيار زياد بوده و در با سيستم اتوبوس سريع دهند كه تقاضاي سفر دست آمده است نشان ميب

در چنين شرايطي از نقطه نظر .  يا بيشتر مسافر در ساعت نيز رسيده است20,000بعضي موارد به مقدار 

هاي براي مثال اتوبوس(رفيت باال نقليه با ظي تعمير و نگهداري و يا ظرفيت سيستم، بكارگيري وسايلهاههزين

.رسد نفر ضروري به نظر مي65حداقل ) ايستاده+ نشسته(با  ظرفيت كل ) مفصلي

 در اتوبوس تندرونقليه مورد استفاده در سيستم فيت و ابعاد خارجي را براي وسايلظر) 3-2(جدول 

 نفر ايستاده در 3 برابر  نظر گرفته شده،م به ذكر است كه تراكم درالز. دهدكشورهاي آمريكا و كانادا نشان مي

.باشداتوبوس ميمتر مربع هر 

 در كشورهاي آمريكا و كانادااتوبوس تندرونقليه سيستم ظرفيت و ابعاد وسايل): 3-2(جدول 

طول 
)متر(

عرض
)متر(

ارتفاع كف
)سانتيمتر(

) ايستاده+نشسته(حداكثر ظرفيت هاتعداد صندليتعداد درها

1260/2-45/292-335-244-3560 -50
1460/2-45/292-335-252-3570-60
1860/2-5/292-337-465 -3190-80
2460/2-5/292-339-770-40130-110

 نماي داخلي-2-3-3

نقليه قابل  از نظر راحتي مسافران و همچنين ظرفيت وسيلهاتوبوس تندرونقليه سيستم نماي داخلي وسايل

نقل همگاني تحت تأثير عوامل مختلفي قرار و حملهايسيستمهمانطور كه اشاره شد ظرفيت كلي . ه استتوج

باشند كه در اين مجموعه نماي داخلي و چيدمان داخلي نقليه مياي از عوامل مرتبط با وسيلهدارد كه مجموعه

ه شدن و همچنين حركت در داخل سهولت و رواني در سوار و پياد. مهمترين عوامل تأثيرگذار استيكي از 

در طرح نماي داخلي معموالً فضاي خالي در اطراف درها جهت . تواند زمان توقف را كاهش دهدنقليه ميوسيله
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 اين فضا جهت سوار و پياده شدن .شودنقليه در نظر گرفته ميايستادن و يا جابجايي مسافران در داخل وسيله

براي قرارگيري كالسكه نوزادان، دوچرخه و صندلي چرخدار به منظور مسافران و همچنين به عنوان محلي 

.تواند مورد استفاده قرار گيردفراهم نمودن امكانات براي تمام اقشار جامعه مي

 ظرفيت و ريزان و طراحان بيشتر بر روي افزايشتوجه برنامه، باشددر مناطقي كه طول سفرها كوتاه مي

سياست بسياري از . ها براي نشستن مسافرانه معطوف است تا افزايش صندلينقليراحتي جابجايي در وسيله

 هيچكدام از مسافران ن پايه استوار است كه در سفرهاي با زمان طوالني،نقل همگاني بر ايومسئوالن حمل

در اين حالت است كه فضاي داخلي بر اساس حداكثر نمودن.  دقيقه ايستاده باشند30 تا 20نبايد بيش از 

.شودها طراحي ميتعداد صندلي

)ب)                                         (الف                                                                      (

نقليه در شهرفضاي داخلي وسيله): ب( و ن، فرانسهئنقليه در شهر روفضاي داخلي وسيله): الف): 18-2(شكل 

آنجلس، اياالت متحدهلس

 درها-2-3-4

تعداد، عرض-

دهي به تواند باعث كاهش زمان خدمات، تعداد درهاي مناسب ميهاهآوري كرايصرفنظر از چگونگي جمع

تر اصطكاك كمتري را بين تر به نسبت درهاي كم عرضدرهاي عريض. مسافران و توقف در ايستگاه شود

توانند  مسافران مي،نمايد و اگر چنانچه عرض درها مناسب باشده شدن ايجاد ميمسافران در حالت سوار و پياد
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اعث توانند بدرهاي متعدد مي. نديا بصورت همزمان پياده يا سوار گردبا سهولت بيشتر سوار يا پياده شوند و 

.كثر استفاده را نمودقليه حدانريكه بتوان از ظرفيت موجود وسيلهنقليه شوند بطوتوزيع بهتر مسافران در وسيله

ي هاههايي كه از  گذرگانقليه، بصورت تخميني، براي سرويسي ورود و خروج وسيلههاهدر تعيين تعداد را

آوري كرايه در خارج از كنند و همچنين سيستم جمعمركز شهر به نواحي حومه بصورت شعاعي فعاليت مي

نقليه بايد حداقل يك در جهت  متر طول وسيله3ازاي هر نقليه برقرار است، بايد به خاطر داشت كه به وسيله

يي كه حجم مسافر زياد است و ميزان سوار و پياده شدن قابل هاهدر گذرگا. ورود و خروج در نظر گرفته شود

.نقليه بايد در نظر گرفت متر طول وسيله3 تعداد بيشتري ورودي و خروجي در هر باشد،ميتوجه 

چين، پكننقليه مورد استفاده در شهر  قرارگيري درهاي وسيلهنحوه): 19-2(شكل 

 ارتفاع طبقه -2-3-5

 بلند -3حدي پايين و تا-2پايين، -1:  داراي يكي از سه ارتفاعاتوبوس تندرونقليه سيستم وسايل

باشد در يازي ممتر از سطح روس سانتي33 تا 28ارتفاع كف در حالت ارتفاع پايين معموالً بين . باشندمي

. متر از سطح روسازي فاصله دارد سانتي85 تا 60نقليه با ارتفاع بلند معموالً صورتيكه كف وسايل

ها يا توان جهت از بين بردن اختالف ارتفاع و فاصله بكار برد شامل پلهايي كه ميبرخي از روش

 با اتوبوس تندروهايسيستم كه در باشندشوند، مينقليه تعبيه ميهاي فلزي كه بر روي در وسيلهدرپوش

.اندمورد استفاده قرار گرفته) كويتو، كوريتيبا و بوگوتا(حجم جابجايي باال در آمريكاي جنوبي 
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، پكننقليههاي فلزي مورد استفاده در وسيلهاي از پلنمونه): 20-2(شكل 

توان به كاهش زمان سوار و مله آنها ميباشند كه از جنقليه با كف پايين داراي مزاياي بسياري ميوسايل

.پياده شدن اشاره نمود

 پيشران هايسيستم-2-3-6

اتوبوس تندروباشند در سيستم اي كه داراي آلودگي صوتي و هوايي كمتري مينقليهاستفاده از وسايل

دهي خدماتبويژه در مسيرهايي كه در مناطقي نزديك به مراكز تجاري شهر و يا در هسته مركزي شهر 

.كنند بسيار مطلوب استمي

نقليه در يك معبر به بيش از وسايلاين  در مواقعي كه ميزان حجم اتوبوس تندروپذيرش عمومي سيستم 

در . رسد، ارتباط مستقيمي با ميزان آلودگي هوا و صوت اين وسايل پيدا خواهد كرد وسيله در ساعت مي100

 مورد استفاده قرار گرفته است كه اتوبوس تندرو پيشران در سيستم يهاسيستمآمريكاي شمالي سه نوع اصلي 

:عبارتند از

، با سيستم انتقال هيدروليكيسوزموتورهاي درون-1

 الكتريكي–، ديزلسوزموتورهاي دوگانه-2

، هيبريد الكتريكيسوزموتورهاي درون-3



)37(

 سيستم هدايت -2-3-7

نقليه يي كه داراي سكوهاي همتراز با كف وسيلههاههمراه ايستگاه بنقليه هدايت شونده در صورتيكه وسايل

توانند باعث كاهش قابل توجه زمان سوار و پياده شدن شوند بطوريكه مورد استفاده قرار گيرند مي، باشندمي

.برابري نمايدتواند مياين زمان با زمان مدهاي ديگر از جمله سيستم قطار سبك و يا مترو 

نقليه و سكو وجود نداشته باشد، شود تا هيچگونه فضايي ميان وسيلهاي انجام لوگيري به گونهچنانچه په

باشند و يا كودكاني كه در كالسكه هستند با جابجايي مسافراني كه باري را به همراه دارند، داراي معلوليتي مي

 كاهش ،نقليه موجود باشدله راهروهايي با عرض كافي در وسيشود و در صورتيكهسهولت بيشتري انجام مي

دهي سيستم زمان سوار يا پياده شدن اينگونه مسافران بسيار چشمگير خواهد بود و قابليت اطمينان خدمات

. نيز افزايش خواهد يافتاتوبوس تندرو

انداز، نماد و هويت چشم-2-3-8

هاي بندي، طرحرنگ( به روشهاي گوناگون اتوبوس تندرونماد و عالمت مشخصه خدمات ويژه سيستم 

باشد كه نه تنها جايگاه يابي مينقليه قابل دستهاي خاص وسيلهو يا طراحي) صويريرنگي، نمادهاي ت

سازد و تفاوتهاي عملكردي را مشخصنقل همگاني نمايان ميو حملهايسيستمسيستم را در بين ديگر 

هاي  به سمت محل،كنندقل همگاني استفاده مينو حملهايسيستمد بلكه مسافراني را كه به ندرت از كنمي

يي هاه اطالعاتي از قبيل مسير حركت و ايستگا،عالمت مشخصه و نماد سيستم. نمايندسوار شدن راهنمايي مي

نقليه طراحي مناسب وسيله. دنمايكند را براي مسافران مشخص ميتوقف ميسيستم اتوبوس سريع در آن كه 

ر، عالئم و منابع اطالعات ديگر باشد بطوريكه ميزان استفاده جامعه از سيستم تواند مكمل نقشه مسيمي

.نقل همگاني را افزايش دهدوحمل

نقل همگاني تمايز و بايد با ديگر خدمات سيستم حملاتوبوس تندرو سيستم نشانه و يا تصوير وسايل نقليه

، عالئم هاه و پايانهاه، ايستگاهاهند توقفگا ماناتوبوس تندروداشته باشد اما بايد با ديگر اجزاء سيستم 

.ها و عالئم ترسيمي هماهنگي كامل داشته باشدرساني، شكلاطالع
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بندي ي زير تقسيمهاه را به گرواتوبوس تندروهايسيستمنقليه مورد استفاده در توان وسايلبطور كلي مي

.نمود

هاي معمولي استاندارداتوبوس•

. باشند متر طول و بدنه معمول بصورت مكعب مستطيلي مي5/13-12استاندارد داراي نقليه معمولي وسايل

هاي بلند ارتفاع باشند كه نسبت به اتوبوسشامل طبقات داخلي مي) از نظر ارتفاعي(نقليه نيمه بلند وسايلاين 

 دارايه معموالًنقلياين وسايل. باشندرا دارا مي) سانتي متر از سطح آسفالت30در حدود (خيلي كمتري 

.و يا افراد ناتوان حركتي هستندهاي چرخدار دو در و پل قابل حمل براي صندليحداقل 

هاي معمولي استاندارداي از اتوبوسنمونه): 21-2(شكل 

 محل 50-60 قابل گسترش تا  مسافر و35-44داراي صندلي براي طول، متر 12نقليه معمولي وسيله

-70 مسافر نشسته و 35-52تواند  نيز ميي متر5/13نقليه معمولي يك وسيله. باشدينشستن و ايستادن، م

.فر نشسته و ايستاده را حمل نمايد مسا60

اتوبوسهاي استاندارد اصالح شده •

. باشندنقليه با ارتفاع كم معمولي را دارا ميي وسيلههاهنقليه استاندارد اصالح شده تمامي جنبوسايل

تر به تر و جذابتر، آيروديناميكوت آنها اينست كه بدنه آنها طوري طراحي شده است كه مدرنبزرگترين تفا

.ي استاندارد معمولي برابر استهاهظرفيت آنها نيز تقريباً با نمون. نظر برسند
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هاي استاندارد اصالح شدهاي از اتوبوسنمونه): 22-2(شكل 

اتوبوسهاي مفصلي معمولي •

نقليه استاندارد نسبت به وسايل)  درصد بيشتر50(لي داراي ظرفيت حمل مسافر بيشتري فصنقليه موسايل

 در 3 تا 2نقليه داراي باشند و هر كدام از وسايلنقليه نيمه بلند مياغلب ارتفاع كف اينگونه وسايل. باشندمي

ب درها دارد كه اين هاي مفصلي معمولي بستگي مستقيم به تعداد و ترتيظرفيت صندلي اتوبوس. هستند

 درب 2 مسافر و در وسايلي كه داراي 31باشند در حدود  درب عريض مي4ظرفيت در وسايلي كه داراي 

 تا 80نقليه ظرفيت كلي اين نوع وسيلهباشد الزم به ذكر مي.  مسافر محاسبه شده است65 در حدود باشندمي

.ه است مسافر با احتساب افراد ايستاده در نظر گرفته شد90

هاي مفصلي معمولي اي از اتوبوسنمونه): 23-2(شكل 

هاي مفصلي اصالح شده اتوبوس•

اتوبوس تندروهايسيستمنقليه مفصلي اصالح شده در اياالت متحده به منظور پاسخگويي به نياز وسايل

ارتفاع كم كف، . ر گرفتندتر براي اولين بار مورد استفاده قرانقليه مجهزتر و راحتجهت فراهم نمودن وسايل

هاي قابل حمل از جمله امكاناتي هستند كه به منظور كاهش وجود حداقل سه در با سيستم كشويي و پل

.اندنقليه ايجاد شدهزمان توقف براي سوار و پياده شدن در اين وسايل
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هاي مفصلي اصالح شده اي از اتوبوسنمونه): 24-2(شكل 

اتوبوس تندروتم نقليه ويژه سيسوسايل•

نقليه ريلي دارند، نقليه ويژه با استفاده از بدنه آيروديناميك و مدرن كه شباهت بسياري به وسايلوسايل

اين وسايل همچنين از . نمايندنقل همگاني متمايز ميو را نسبت به ديگر خدمات حملاتوبوس تندروسيستم 

 هدايت نيز بهره هايسيستم و )ITS( هوشمندته پيشرفته پيشران و اغلب تجهيزات پيشرفهايسيستم

.برندمي

هون، هلند شهر آيند،اتوبوس تندرونقليه ويژه سيستم وسايل): 25-2(شكل 
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 شناسايي سيستم هاي اخذ كرايه-2-4

كليات-2-4-1

اتوبوس تندروآوري كرايه در سيستم نقش سيستم جمع- 

توانند بصورت الكترونيكي، مكانيكي و يا دستي  مياتوبوس تندروآوري كرايه در سيستم  جمعهايسيستم

 ايجاد يك جريان پيوسته از اتوبوس تندروريزي خدمات سيستم  در برنامههاسيستمنقش كليدي اين . باشند

عوامل . باشدهايي كه با ازدحام مسافران مواجه است، مينقليه در مكانفران به منظور سوار شدن به وسايلمسا

براي مثال كرايه يكپارچه و يكنواخت در مقابل  (1گذاريآوري كرايه شامل سياست قيمتؤثر در سيستم جمعم

.باشند مي3ي پرداخت كرايههاه و دستگا2آوري كرايه، روشهاي جمع)اي يا مسافتيكرايه منطقه

 اجزاء سيستم دريافت كرايه-2-4-2

 فرآيند دريافت كرايه-

: باشندافت كرايه و روشهاي شناسايي به همراه مزايا و معايب موجود بصورت زير مي اصلي دريهايسيستم

نقليه تعبيه شده سيلهكه در داخل يا در مدخل ورودي و(نقليه  دريافت داخل وسيلههايسيستم•

)است

تباري ها يا كارتهاي اع شامل دستگاه دريافت كرايه يا يك واحد پردازشگر براي بليطهاسيستماين نوع 

 در هاسيستممزيت قابل مالحظه اين نوع . شوندنقليه نصب ميباشند كه در نزديكي راننده يا مسئول وسيلهمي

 دريافت كرايه در خارج از هايسيستماينست كه در اين حالت نيازي به ساخت تجهيزات و زيرساختهاي 

.فتگذاري كاهش خواهد يانقليه نيست و در نتيجه هزينه سرمايهوسيله

1 - Fare Policies
2 - Fare Collection Practices
3 - Fare Media
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 با ازدحام رو به روست و ميزان جابجايي و يا سوار و اتوبوس تندرودر مقابل، در مسيرهايي كه سيستم 

باشد از آنجايي كه تنها يك در به منظور دريافت كرايه مجهز به پياده شدن مسافران در حد بااليي مي

همچنين . امطلوبي افزايش پيدا كندد تا زمان توقف در حد نگردباشد اين مسئله باعث مي فوق ميهايسيستم

در صورتيكه نظارتي بر دريافت كرايه از سوي راننده انجام نگيرد، ضريب ريسك فرار از پرداخت كرايه افزايش 

.خواهد يافت

سيستم بازرسي در حين سفر •

 نقليه از در اين حالت نياز است تا مسافران بليط خود را از پيش خريداري كرده باشند و يا در داخل وسيله

نظر هزينه، هزينه پرسنل جهت كنترل از نقطه.  بليط را خريداري نمايند،آوري كرايهبازرس و مسئول جمع

 پرداختي و يا پرداخت در حين سفر، هزينه اضافي و تحميل شده به  پيشهايسيستمبليط در مقايسه با ديگر 

. باشدسيستم مي

يا خروج از ايستگاه يا / كه در محل ورود به و(ازدارنده سيستم دريافت كرايه با مكانيزم دربهاي ب•

) شودمحوطه سوار شدن تعبيه مي

ي پرداخت كرايه، مأموران دريافت بليط و يا تركيبي از سه هاهاين سيستم شامل تجهيزات بازدارنده، درواز

 اين .گيرندده قرار مياتوبوسها مورد استفابه باشد كه در فضاي ايستگاه يا سكوهاي سوار شدن جزء فوق مي

ورودي و هم توانند تنها در محل ورودي و يا هم در محل آوري كرايه مي بر اساس ساختار جمعهاسيستمنوع 

نصب شده و مورد استفاده قرار )  بر اساس مسافت محاسبه شوندهاهبويژه در صورتيكه كراي(خروجي در محل 

.گيرند

1ع يا ارائه رسيد پرداخت كرايهسيستم دريافت كرايه بدون مكانيزم مان•

هايسيستم يك نوع رويكرد جهت دريافت كرايه در بسياري از POPسيستم ارائه رسيد پرداخت كرايه يا 

در اين حالت به جاي آنكه بليط هر مسافر در محل ورود خدمات سيستم . باشدونقل همگاني جهان ميحمل

1. Proof of Payment (POP)
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 كارت عبور يا رسيدي كه نشان دهنده اينست كه هزينه ونقل همگاني كنترل شود، هر مسافر بايد يكحمل

ها را مسئول يا مسئولين كنترل بليط نيز بطور متناوب بليط. بليط پرداخت شده است را به همراه داشته باشد

.نمايند تا ميزان فرار كردن از پرداخت بليط به حداقل برسدكنترل مي

آوري كرايه، طراحي ي پايين نيروي انساني در جمعاههمزاياي سيستم رسيد پرداخت كرايه شامل هزين

باشند و ، تسهيل دسترسي افراد ناتوان جسمي و حركتي يا افرادي كه داراي بار سنگين ميهاهتر ايستگاساده

.باشداحساس راحتي بيشتر براي مسافران مي

)د                        ()                   ج        ()     ب ()الف (
نمايي از سيستم دريافت به ): ب(، نمايي از يك دستگاه دريافت كرايه در داخل وسيله نقليه): الف): 26-2(شكل 

دستگاه ): د(، با مكانيزم دربهاي بازدارندهنمايي از سيستم دريافت كرايه ): ج(روش بازرسي در حين سفر، 
اعتبارسنجي بليط

1 و روشهاي دريافت و انتقال كرايههاه دستگا-

آوري و تجهيزات مورد نياز آوري كرايه بر انتخاب روش انتقال كرايه و فنسياستها و فرآيندهاي جمع

همچنين . انتخاب شده كرايه را داشته باشندتجهيزات كرايه بايد توانايي هماهنگي با روش . باشندتأثيرگذار مي

آوري و روشهاي انتقال در نتيجه تجهيزات جمع. آوري و تجهيزات خاص خود را نياز داردنحوه انتقال كرايه فن

نقل كرايه براي مسافران در نظر گرفته شده است بستگي زيادي به نحوه واي كه توسط مؤسسات حملكرايه

: سه روش اصلي پرداخت كرايه عبارتند از. اردپرداخت كرايه مسافران د

1. Fare Transaction Media
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)بليط، حواله و يا كارت(و روشهاي كاغذي ) سكه، اسكناس و ژتون(پول نقد •

ترين آنها نيز هست زيرا زمان باشد اما در عين حال آهستهترين روش پرداخت كرايه مياين روش ساده

.شودرد پرداخت رند نباشد، طوالني ميمورد نياز جهت پرداخت كرايه، به ويژه زمانيكه مبلغ مو

يا ) شودكه هزينه هر بار استفاده از ارزش كارت بليط كاغذي كسر مي(هاي داراي ارزش اعتبار بليط

ي دفترچه به يكديگر منگنه هاهها بصورت برگ بليط،كه براي يك سفر يا تعداد مشخصي سفر (1دفترچه بليط

 يا دستي انجام پذيرد كه اين مسئله منجر به طوالني شدن فرآيند تواند بصورت چشميتنها مي) اندشده

. شودپرداخت كرايه مي

كه براي يك مدت مشخص مانند يك هفته يا يك ماه يا رويدادهاي خاص  (2دارهاي مدتاعتبار كارت بليط

بار استفاده معتبر كه براي تعداد روزهاي مشخص پس از اولين  (3دارهاي زمانو يا كارت بليط) اعتبار دارند

هاي نيز معموالً بايد بصورت چشمي بررسي شود اما در مجموع زمان كمتري را نسبت به ديگر بليط) باشندمي

.نمايندآوري كرايه تلف ميكاغذي در فرآيند جمع

4كارت بليط داراي نوار مغناطيسي•

د كه بر روي آنها يك نوار شوناين نوع كارتها از نوع مرغوب كاغذهاي ضخيم يا پالستيك تهيه مي

اين نوع روش انتقال . شودمغناطيسي حك شده است كه نوع استفاده و ميزان اعتبار كارت در آن ذخيره مي

باشند تا زمان پرداخت كرايه و ميزان كرايه كسر شده را در خوان الكترونيكي ميي كارتهاهنيازمند دستگا

خوان و فرآيند مورد استفاده آوري ماشين كارتوجه به نوع فنكارت مغناطيسي ثبت نمايند و اين امر با ت

.شودباعث كاهش زمان توقف مي

كارتهاي هوشمند•

1. Stored ride tickets
2. Period Passes
3. Rolling Period Passes
4. Magnetic Strip Cards
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كارتهاي . دهندپذيرترين نوع پرداخت كرايه را ارائه ميكارتهاي هوشمند در مجموع سريعترين و انعطاف

هاي مغناطيسي يا كارتهاي ت به كارتخوان ندارند نسبهوشمندي كه نيازي به ايجاد تماس با دستگاه كارت

كارتهاي هوشمند اين امكان را . باشندهوشمند تماسي از نظر زمان فرآيند پرداخت كرايه بسيار مناسب مي

مانند دريافت كرايه بر پايه زماني كه در سيستم گذرانده است و (كنند تا ايجاد ساختار دريافت كرايه فراهم مي

. شودل بين چند مد امري امكان پذير و تباد) يا بر پايه مسافت

)ج)                                               (ب)                                          (الف                                        (
كارت ): ج(ار مغناطيسي، كارت بليط داراي نو): ب (پول نقد،): الف( پرداخت كرايه ، هايروش): 27-2(شكل 

هوشمند

 ساختار كرايه -

 مرتبط و مورد نياز با آنها را هايسيستمآوري كرايه و نقل همگاني معموالً سياستهاي جمعومؤسسات حمل

هاي مرتبط، نياز مسافران در كنار با توجه به تعدادي پارامتر مانند وسعت شبكه، نوع شبكه، سازمان

با توجه به كليه عوامل، دو نوع . نهندند اهداف مالي، سياسي و مديريتي بنيان ميپارامترهاي اساسي مان

. اندباشند كه در ادامه بطور خالصه معرفي شدهساختار اصلي بارزتر مي

نرخ كرايه يكسان •

اين سياست . شوددر اين حالت نرخ كرايه بدون توجه به مسافت يا كيفيت خدمات ارائه شده تعيين مي

علت اين امر اينست كه . شودمياتوبوس تندروبرداران و مسئولين سيستم تسهيل كار و مسئوليت بهرهباعث 

يابد و همچنين سوار و پياده اغتشاش بالقوه ناشي از سوء تفاهمات و يا اشتباهات در محاسبه كرايه كاهش مي

.پذيردشدن مسافران به راحتي انجام مي

نرخ كرايه متغير•
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نرخ كرايه بر اساس فاكتورهاي مختلفي از قبيل طول سفر، زمان سفر در طول روز، نوع در اين حالت 

در اين نوع روشهاي مختلفي جهت . باشدشود و متغير ميمسافران، سرعت و كيفيت خدمات تعيين مي

:محاسبه كرايه وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از

 مستقيم يا غيرمستقيم بر اساس مسافت پيموده شده نرخ كرايه بر پايه مسافت يا منطقه كه بصورت∗

شوند و يـا     را در زمانيكه مسافران سوار مي      هاه مسئول اتوبوس كراي   ،در اين حالت  . گرددمحاسبه مي 

.كنندشوند از آنها دريافت ميبه ندرت، وقتي كه پياده مي

 زمـان سـفر محاسـبه    نرخ كرايه بر اساس زمان كه به صورت زمـان انجـام سـفر در روز و يـا مـدت        ∗

.شوندمي

نرخ كرايه بر اساس خدمات كه بستگي به نوع و كيفيت خـدمات ارائـه شـده دارد و در ايـن حالـت           ∗

تـوان بـه   بعنـوان مثـال مـي     .  و زيرساختها تأثيرات بسزايي در نوع خدمات خواهند داشت         هاهايستگا

اين نوع محاسـبه نـرخ كرايـه در    معموالً . هاي اكسپرس اشاره نمود يا اتوبوس اتوبوس تندرو سيستم  

.گيردنقل همگاني چند مدي مورد استفاده قرار ميو حملهايسيستم
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اتوبوس تندرونقل در سيستم و هوشمند حملهايسيستم شناسايي كاربرد -2-5

كليات-2-5-1

به موقع حركت بايدها  اتوبوس بايد سريع، راحت و مطمئن باشد لذااتوبوس تندرواز آنجايي كه سيستم 

همچنين . يد سريعاً تنظيم و تطبيق گردد بررسي شود و جداول زماني حركت آنها باكنند، كارآيي آنها

 سوار شدن در ايستگاه بايد سريع و راحت ها به ايستگاه اطالع يابند واتوبوس از زمان رسيدن مسافران بايد

طور مورد استفاده قرار گيرند و بد نتوانمينقل و هوشمند حملهايسيستمبه منظور نيل به اهداف فوق .باشد

.نمايندرا بهتر اتوبوس تندرو سيستم وسيعي عملكرد

ها را تأخير اتوبوسزمان  زود رسيدن، به موقع رسيدن و يا توان هوشمند ميهايسيستمبا بكارگيري 

هايسيستمهمچنين . كردزي  عملكرد اتوبوسها را كنترل و تنظيم و ايمني و امنيت سيستم را بهسا،تعيين

 دريافت بليط ،تعييناتوبوس تندرورا براي سيستم در تقاطعات چراغدار حق تقدم و اولويت توانندهوشمند مي

. را فراهم كنندي هدايت وسيله را كنترل و پهلوگيري دقيقورا تسريع 

: شامل موارد زير مي شوداتوبوس تندرو سيستم  درITSاجزاء اصلي 

 كه آماده سازي و تأمين ايمني و امنيت سيستم را نيـز شـامل       1نقليه و تنظيم خودكار وسيله    مكانيابي�

.شودمي

2اطالع رساني به مسافران�

3دهي چراغ راهنماييحق تقدم و اولويت�

4شمارش خودكار مسافران�

دريافت الكترونيكي بليط�

1- Automatic Vehicle Location and Control (AVLC)
2- Advanced Traveler Information System (ATIS)
3- Traffic Signal Priority
4 - Automated Passenger Counting
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نقليههدايت و كنترل وسيله�

.شودم هاي هوشمند در سيستم اتوبوس سريع توضيح داده ميدر ادامه هر يك از اجزاي اصلي سيست

نقليه يابي خودكار وسيلهمكان سيستم -2-5-2

اتوبوس تندروسيستم ننده مديريت ناوگان جزء مهم و تكميل كك نقليه ييابي خودكار وسيلهسيستم مكان

دقيق مشخص كردن محل براي ليهنقكار وسيلهيابي خودها از طريق سيستم مكانديابي اتوبوسر. باشدمي

نمايد تا بي خودكار اين امكان را فراهم مييامكانسيستم. دگير انجام ميهاها بر روي شبكه خياباناتوبوس

بندي ترل گردد، استفاده از جداول زمان كنهافاصله زماني اتوبوسسر،  بدون وقفه نظارت شودهات اتوبوسحرك

اده نقليه از كار افتتعمير و نگهداري سريعتر وسيلهوامكان پذير شود ) ترال كارهاي تبادزمانشامل  (ترفشرده

و هاه در ايستگابندي به هنگام را براي مسافراندهد تا جداول زمانرا ميفرصت اين همچنين . مقدور گردد

 سرپرستي مركزي ها و ارتباط دو طرفه بين رانندگان اتوبوسهمچنين امكان. ارائه دهندهاي همراه حتي تلفن

.شودنيز در اين حالت فراهم مي

  سيستم اطالع رساني به مسافران-2-5-3

 قبل از سفر در ،اي براي مسافراند اطالعات پويا و لحظه به لحظهنتوانمينقل و هوشمند حملهايسيستم

اطالع رساني .ندراهم كننقليه فوسيلهداخل ها و يا در حال حركت و در  و ترمينالهاه، توقفگاهاهايستگا

مانند اطالعات تأخيرات، زمان (يك و يا دينام) ها و مسيرهامانند جداول زماني، بليط(د ثابت مسافران مي توان

 بايد از انواع اتوبوس تندرودر سيستم اطالع رساني و جامع يك سيستم كامل . باشد) خروج/واقعي ورود

.استفاده كند) متغير و ثابت( استاتيك  و تدابير اطالع رساني ديناميك وهاهشيو

:توانند در سه گروه دسته بندي شوندهنگام عموماً ميبهاطالعات 

 قبل از سفر رسانياطالع-1

هاهپاياني اصلي و هاه، ايستگاهاهاطالع رساني در توقفگا-2
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نقليه هسوار بر وسيلدر حين سفر و اطالع رساني-3

.گرددساني به كاربران، در ادامه توضيحات الزم ارائه ميهاي اطالع ردر مورد هر يك از شيوه

 قبل از سفر رساني اطالع-2-5-3-1

آوريهاي كنند تا از فنبه منظور اطالع رساني جامع سعي ميهمگانينقل وحملسيستم متولي  مراكزاكثر

، اتوبوس تندروي از سيستمهاي بسيار. ستفاده كنندريزي سفر  اجديد مانند اينترنت براي ارائه اطالعات برنامه

 حركت و به هنگام واقعي ه مشتريان اطالعاتي در مورد زمانبرند كه بهاي پيشرفته پويايي را به كار ميسيستم

اين معموالً. دهندها را نيز نمايش مييق اتوبوسبعضي اوقات آنها محل دق. ها را ارائه دهندو يا رسيدن اتوبوس

.شودي كابلي و يا اينترنت به مسافران ارائه ميهاهشبك همراه و ثابت، هاياطالعات بوسيله تلفن

هاهي اصلي و پايانهاه، ايستگاهاه اطالع رساني در توقفگا-2-5-3-2

اول  جدبه منظور تأمين حداقل امكانات بايد شماره خطوط،هاهايانپي اصلي و هاه، ايستگاهاهدر توقفگا

هاي اتوبوس همچنين در سيستم. جهت اطالع رساني به مسافران فراهم شوندهاه ثابت و نقشه رابنديزمان

توان در ايستگاههاي سريع پيشرفته اطالعات لحظه به لحظه در خصوص موقعيت و زمان رسيدن اتوبوس را مي

.اصلي به مسافران ارائه نمود

د ن شوعرضهو يا تابلوهاي پيام متغير نمايشگرهاي تلويزيوني طريقد از نتوانمسافران ميات مورد نياز اطالع

. به نيازهاي امنيتي بستگي داردنوع روش عرضه كه اين انتخاب 

 جهت اطالع رساني به مسافرانتابلوهاي پيام متغيركاربرد نمونه اي از ): 28-2(شكل 
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اطالع رساني در حين سفر -2-5-3-3

و يا اعالم نقليه در داخل وسيلهول چاپ شده  شامل جدادر حين سفراطالع رساني سنتي يك سيستم 

ه وسيله ي ثابت بهاهاعالمياين امكان را فراهم كرده است تا هاآوريدر فنتپيشرف. باشدراننده مي

. منتقل شوند، ضبط صدا و يا ساير روشهاي ارائه پيامسيستمهاي خودكار

. باشندمينقليه  وسيلهم كننده ايستگاه درودكار اعالداراي سيستم خاتوبوس تندروبسياري از سيستمهاي 

 بوستون، اتاوا، شاملكنند  خود استفاده مياتوبوس تندرويستم برخي از شهرهايي كه از اين سيستم در س

.باشندميپيتزبورگ، بريسبن، روئن و كوريتيبا 

دهي چراغ راهنمايي اولويتهايسيستم-2-5-4

ها هنگامي كه به  است كه به اتوبوسنقلوتم هوشمند حملسيسحق تقدم چراغ راهنمايي يك تدبير 

 چراغ  )حق تقدم ( اولويت)مثالً وقتي كه اتوبوسي تأخير دارد(رسند يا تحت حالتهاي بخصوص  ميتقاطع

ها با كمترين تأثير بر روي جريان  اتوبوسن تأخيرتواند باعث كاهش ميانگيبندي چراغها مي اولويت.دهدمي

اتوبوس تندروبه سيستمچراغ راهنمايي اولويت دهي امروزه تمايل به استفاده از سيستم . ك شود ترافيعبوري

و خطوط در حال توسعه ن آنجلس، ونكوور، روئ در شهرهاي لساتوبوس تندروسيستم . رو به افزايش است

.نمايندبه نحو احسن استفاده ميدهي در حال حاضر از سيستم اولويتكِلوِلند

گرهاي خودكار مسافرين شمارش-2-5-5

نقليه شمارش هنگام سوار و پياده شدن از وسيله، مسافرين را به طور خودكار شمارشگرهاي خودكار

و پشتيباني از ريزي و يا برنامهنقليهوسايلبنديبهسازي جداول زمان،اين سيستمها براي پيشرفت. نمايندمي

هايسيستم سيستم شمارشگرهاي خودكار مسافرين، كه با بررسي اهداف استفاده از. شودخدمات استفاده مي

نشان داده شده ) 4-2(اند، در جدول بدست آمده)  سيستم25در حدود (نقل همگاني مختلف در دنيا وحمل
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به طور قابل توجهي برند يا اانساني را از بين ميگرهاي دستي  نياز به شمارشهاسيستماز آنجايي كه اين . است

.شوند ميي گردآوري اطالعات تعداد مسافرينهاهكاهش هزينباعث

نخودكار مسافريگرهاي اهداف استفاده از سيستم شمارش: )4-2 (جدول
سيستمهاتعداد اهداف استفاده از سيستم شمارشگرهاي خودكار مسافرين

14بنديجدول زمان/ تنظيم زمان حركت/ برآورد/ ايجاد
13خطوطتوجيه تغيير / برنامه ريزي

3برآورد استراتژي بازاريابي
1برآورد درآمدهاي قابل انتظار

2تعيين نيازهاي ناوگان 
3يي رانندهآنظارت بر كار

5مكانيابي تسهيالت ايستگاه
2ساير 

)تصادف( سيستمهاي جلوگيري از برخورد -2-5-6

نقليه جلوگيري گر وسايلها با ديوسسيستمهاي جلوگيري از برخورد به روشهاي مختلف از تصادف اتوب

 حال توسعه اند و عملكرد و كارايي خصوصيات آنها درست هاي عملياتي زيادي وجود داشتهت. كنندمي

.باشندمي

 جلوگيري از برخوردهاي ناشي از تغيير خط و ورود به خط-2-5-6-1

ايي كه ه در نقاط كور از نظر ديد، در جنقليه به ويژ وسيلهاين سيستمها به راننده در مورد احتمال تصادم

نقليه در مورد وسايلتر اطالعاتي در  پيشرفتههايسيستم. دهد، هشدار ميافتداتفاق ميبسياري از تصادفات 

هاي كناري بر پايه موقعيت و سرعت آنها و اينكه آيا آنها امكان تغيير و يا تركيب خط دارند را نيز براي خط

.ندكنميراننده فراهم 
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 جلوگيري از برخورد-2-5-6-2

نقليه سيستم جلو و عقب وسيلهتواند به پيشگيري از تصادفات از هاي مختلف ميآورياستفاده از فن

را به نقل همگاني وسيستم حملنقليه تواند چگونگي نزديك شدن وسيلهرادار مي. كمك كنداتوبوس تندرو

نقليه را كاهش د و يا به طور خودكار سرعت وسيلهاننده اخطار دهنقليه تشخيص دهد و حتي به رساير وسايل

نقل وسيستم حملنقليه هايي با وسيلهبرخوردهاي عقبي و انت. دهد تا از بوجود آمدن تصادف جلوگيري كند

. در پشت اتوبوس كاهش پيدا كندبصريي هاهتواند با اخطار دهند ميهمگاني

دهيامه خدمت شناسايي عوامل موثر در برن-2-6

طراحي خدمات در عين .  بايد شفاف، مستقيم، تكرار شونده و سريع باشنداتوبوس تندروخدمات سيستم 

. كنندگان جديد نيز جذاب باشدكنندگان را برآورده سازد بايد براي استفادهحالي كه بايد نيازهاي استفاده

تبليغات نيز بايد بر روي .  تسريع نمايند دريافت كرايه بايد سوار و پياده شدن مسافران راهايسيستم

. و آينده مستحكم و هويت آن متمركز شوداتوبوس تندروي منحصر بفرد سيستم هاهجنب

 طراحي خدمات-2-6-1

ها بايد منعكس كننده نوع مسيرهاي حركت، مكان دهي اتوبوسمسيرها، فراواني و ساعتهاي خدمات

. گذاري و منابع موجود در دسترس باشندمايهفعاليتهاي اصلي در گذرگاه، فرصتهاي سر

مدت ارائه خدمات و نوع -2-6-1-1

براي هر نوع از خدمات ) مدت زمان خدمات (اتوبوس تندروبرداري خدمات سيستم زمان و ساعتهاي بهره

باشنددر مسيرهاي حركت مختلف به شرح زير مي

 روز در 7)  صبح تا نيمه شـب 6معموالً از ساعت ( همه روزه –هاهخدمات اصلي با ايست در تمام ايستگا •

هفته

 عصر 7 صبح تا 7از ساعت .  ساعات اوج در هر روز در مسيرهاي شلوغ–خدمات اكسپرس •
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 ساعات اوج در هر روز-1خدمات اكسپرس براي مسافران هر روزه•

منطقـه و ايجـاد     فـزايش پوشـش     ابه منظور    ( روز در هفته   7 تمام روز و معموالً      –خدمات تغذيه كننده    •

)هاي حمل و نقل همگاني با عملكرد باالترارتباط با سيستم

خـدماتي كـه بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا             ( روز در هفتـه    7 تمـام روز و معمـوالً        –ل كننـده    متـص خدمات  •

.)شودهاي با عملكرد باالتر مانند مترو توسط سيستم اتوبوس سريع ارائه ميسيستم

  فراواني خدمات -2-6-1-2

 بستگي زيادي به شهر، تقاضاي سفر و نوع خدمات مورد اتوبوس تندرو موجود هايسيستمراواني خدمات ف

: برخي از مثالهايي كه در مورد فراواني خدمات وجود دارند عبارتند از. نياز دارد

بخش اصلي خدمات ساعت اوج در مسير ويژه اتوبوس جنـوب ميـامي توسـط سـه مـسير اكـسپرس بـا                   •

. شوددقيقه در هر مسير فراهم مي15سرفاصله 

باشند در ساعت  ميهاه اتاوا كه بصورت ايست در تمام ايستگا97 و 95سر فاصله بين اتوبوسهاي خطوط •

.  دقيقه محاسبه و برآورد شده است6 تا 5 دقيقه و در ساعت غير اوج 5 تا 4اوج 

هاهركت هستند و در تمامي ايستگا     هايي كه در مسير ويژه شرقي پيتزبورگ در حال ح         سرفاصله اتوبوس •

.باشند دقيقه مي12 تا 10 دقيقه و در حالت غير اوج 5 تا 4توقف دارند در حالت اوج 

 طول مسير -2-6-1-3

.  به منظور حفظ قابليت اطمينان خدمات نبايد بسيار زياد باشداتوبوس تندروهايسيستم طول مسير در 

 كه يك سفر رفت و برگشتي شوند،اي طراحي ميبايد بگونه نوبوس تندرواتآل مسيرهاي سيستم در حالت ايده

الزم به ذكر است حد مطلق نهايي براي زمان رفت و برگشت يك سفر .  ساعت به طول انجامد2بيشتر از 

. باشد ساعت مي3حداكثر 

1. Commuter
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دسترسي به مركز توان مسيرهاي با فرض اينكه مسيرها براي استفاده كاربران مركز شهر مناسب باشند مي

هاه مسيرهاي ويژه و آزادراتوان درتر را ميسيرهاي طوالنيم.  كيلومتر در نظر گرفت30 تا 16شهر را در بازه 

. جهت خدمات اكسپرس ايجاد نمود

دهي الگوي خدمت-2-6-1-4

نظر گرفته  در اتوبوس تندروهايسيستماي طراحي شوند كه نيازهاي معين       دهي بايد به گونه   طرح خدمات 

.باشندشده و معموالً شامل خدمات مختلف با خصوصيات گوناگون مي

نمايند، بهترين الگوي  در مسيرهاي اختصاصي خود حركت مياتوبوس تندروزمانيكه وسايل نقليه سيستم 

اشد كه ب ميهاهي مورد نظر را ارائه دهد، الگوي توقف در تمامي ايستگاهاهتواند تمامي جنبدهي كه ميخدمات

.گردددهي به نقاط پر سفر تكميل ميالسير در زمان اوج و جهت خدماتوسط يك سرويس پوششي سريعت

 منظم و هماهنگ و تسهيالت بنديي زمانهاهبرنامدر مجموع بايد به اين نكته اشاره نمود كه ايجاد 

كنند، نقش طوالني فعاليت ميي نسبتاً هاههاي تغذيه كننده با سرفاصلارتباطي بويژه در زمانيكه سرويس

.توانند ايفا نمايندبسزايي در جذب مسافر مي

 تعداد مسيرها -2-6-1-5

 بايد اين نكته را به خاطر داشت كه به ازاي هر اتوبوس تندروبصورت يك قاعده كلي در مسيرهاي سيستم 

اين مسئله براي ايجاد . مسير اصلي حداكثر دو مسير فرعي متصل به مسير اصلي بايد در نظر گرفته شود

سهولت در استفاده مسافران از سيستم و همچنين فراهم نمودن خدمات بيشتر در هر كدام از مسيرهاي فرعي 

توانند در جذب مسافر در اين حالت ايجاد سرويسهاي پوششي از اقداماتي است كه مي. نمايداهميت پيدا مي

. بيشتر مؤثر واقع شوند

توان بيان داشت هاي به كار گرفته شده در هر مسير در طول ساعت اوج ترافيك مياز نظر تعداد اتوبوس

ميزان . 1: ها بايد در نظر گرفته شوند كه مهمترين آنها عبارتند ازكه عوامل مختلفي در تعيين تعداد اتوبوس



)55(

. 4و خدمات ها حفظ نظم و ترتيب سرويس. 3نقليه به حداقل رساندن ازدحام داخل وسيله. 2تقاضاي سفر 

. لحاظ نمودن محدوديتهاي عملكردي سيستم. 5برداري و ي بهرههاهكنترل هزين

 بهتر )تواتر بيشتر(كمتر ي هاه و سرفاصلكوتاهتردر مجموع ايجاد نمودن يك سيستم اتوبوسراني با مسيرهاي 

. باشدي طوالني ميهاهاز ايجاد يك سيستم با مسيرهاي فراوان و سرفاصل
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ه گيري نتيج- 3

آنچه مشخص است . در اين دستورالعمل، خصوصيات سيستم اتوبوس سريع بيان و مورد بررسي قرار گرفت

در صورتي كه سيستم اتوبوس سريع مطابق استانداردهاي بيان شده طراحي و اجرا گردد از لحاظ تعداد مسافر 

 نكته مهم اين است كه هزينه .شدباهاي ريلي پيشرفته ميجا شده در طول روز قابل رقابت با سيستمجابه

باشد و هاي حمل و نقل همگاني ريلي ميكمتر از هزينه اجرايي سيستماجرايي سيستم اتوبوس سريع بسيار 

اين سيستم قابليت اجرا و استفاده به صورت مرحله به مرحله را دارا است و همچنين با افزايش تقاضا قابليت 

تواند در لذا استفاده از اين سيستم با انجام مطالعات كافي مي. د داردپذيري و تغيير در سيستم وجوانعطاف

هاي ريلي هاي اجرايي و مدت زمان اجرا بر خالف سيستمشهرهاي بزرگ كشور باعث كاهش چشمگير هزينه

هاي حمل و تر از ساير سيستمتر و راحتبرداري و استفاده از اين سيستم نيز كم هزينهگردد همچنين بهره

.  باشدل انبوه مينق


